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Norges største kraftverk: Energifrigjøring i bygg

Norges Naturvernforbund samlet til landsmøte på Torpo 1.–3. juni 2007 krever at 
regjeringen satser tungt på energifrigjøring i bygg. Dette kan innen 2020 bli Norges 
største, billigste og mest miljøvennlige ”kraftproduksjon” på 15 TWh. Dette vil være 
et gratis klimatiltak som frigjør kraft tilsvarende fire Kårstø-gasskraftverk.

Næringsbygg, industribygg og husholdninger står for omtrent 40 prosent av landets 
samlede energiforbruk og ca. 50 prosent av elektrisitetsforbruket.
 
Nybygg kan med eksisterende teknologi bli selvvarmende uten behov for energi til 
oppvarming. Hvis vi kombinerer dette med effektive elektriske apparater, vil 
energiforbruket være minimalt. Slike hus kalles for passivhus og eksister allerede, 
for eksempel i Tyskland og Sverige. De er også på vei inn i Norge.

Både FNs klimapanel og EU legger nå stor vekt på at energifrigjøring i bygg er et 
svært viktig klimatiltak med potensial for betydelige reduksjoner av 
klimagassutslipp. 

Norges Naturvernforbund mener at arbeidet med forberedelse av nye byggforskrifter 
fra Statens bygningstekniske etat må starte umiddelbart for å kunne legge 
grunnlaget for selvvarmende passivhus som ny standard innen 2012. Samtidig må 
det offentlige bygge etter den byggforskrift som trådte i kraft 1. februar 2007, selv 
om gammel forskrift gjelder parallelt med ny forskrift ut 2008. Offentlige 
myndigheter må også oppfordre alle andre til å gjøre det samme.

I eksisterende bygg kan forbruket reduseres gjennom bedre isolering, 
varmegjenvinning, overgang fra  elektrisk oppvarming til fornybar varme, bruk av 
energieffektivt utstyr og bedre styring av forbruket. Et viktig virkemiddel for å få til 
dette, er å sikre at en effektiv og bra energimerking av bygg er på plass 1. januar 
2009. Dette er spesielt viktig fordi energiforbruket i en del typer næringsbygg har 
økt betydelig de siste årene.

Parallelt må forbruket av fyringsolje fases ut innen 2012 til fordel for effektivisering 
og fornybar varme. Utslippet knyttet til forbrenning av fyringsolje er på ca. 
3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, ca. 5–6 prosent av Norges totale 
klimagassutslipp.
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Potensialet for energifrigjøring i norske bygg er imidlertid større en 15 TWh innen 
2020. Det betyr at vi har gode muligheter til å dekke store deler av økt strømforbruk 
i andre sektorer ved å satse på energifrigjøring i bygg.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder
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