
Nye energiregler for byggeri

Når der skal bygges nyt, bygges om, bygges til &ndash; eller udskiftes et tag eller lignende, så træder bygningsreglementets
bestemmelser i kraft. Fra januar 2006 er der indført særlige &rdquo;energiregler&rdquo; som indtil februar 2008 eksisterede
i særlige tillæg til bygningsreglementerne: BR 95 og BR-S 98. Fra februar 2008 er der kommet et nyt bygningsreglement, der
&ndash; dels samler de to tidligere bygningsreglementer &ndash; og dels implementerer de nye energiregler. Det
gældende bygningsreglement hedder i dag BR08 &ndash; og findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside &ndash;
eller på http://www.br08.dk/   Ved nybyggeri er der i dag en fastlagt energiramme, som det nye byggeri skal overholde.
Energirammen omfatter &rdquo;købt&rdquo; energi til rumopvarmning, opvarmning af varmt vand, cirkulation, ventilation
m.v. For bygninger, der ikke overnattes i (kontor, skoler, institutioner, erhverv m.v.) skal også energiforbruget til
grundbelysning indgå i energirammen. I det nye bygningsreglement er der fastlagt energirammer for 2 lavenergiklasser og
en maks. energiramme for hver kategori. Der er tale om to overordnede kategorier af bygninger: 1. Energirammen for
bygninger, hvor man overnatter i (beboelse, hoteller, kollegier m.v.), hvor A er det samlede etageareal:                      Boliger70 +
2200/A   kWh/m2 pr. år 

Lavenergi Klasse 250 + 1600/A   kWh/m2 pr. år

Lavenergi Klasse 135 + 1100/A   kWh/m2 pr. år  2. Energirammen for bygninger, hvor man ikke overnatter i (kontor, skoler,
institutioner, erhverv m.v.), hvor A er det samlede etageareal:                      Kontor, skoler, industri m.v.95 + 2200/A   kWh/m2 pr. år                            Incl.
belysning

Lavenergi Klasse 2(70 + 1600/A) kWh/m2 pr. år                              Incl. belysning

Lavenergi Klasse 1(50 +1100/A) kWh/m2 pr. år                              Incl. belysning  Belysning, der hører til &rdquo;færdig&rdquo; bygning tælles
med under energirammen  Bygningsreglementets nugældende krav vil blive skærpet i 2010, 2015 og 2020. Ved hver skærpelse
vil energirammen blive sænket med 25%. I praksis betyder det, at maks. energirammen for nybyggeri i 2010 vil svare til
det, vi i dag kalder &rdquo;Lavenergi Klasse 2&rdquo; indenfor hver bygningskategori. &ndash; I 2015 vil det være
Lavenergi Klasse 1, der vil være maks. energiramme.Det forventes, at der vil blive fastlagt nye lavenergiklasser i takt med
at de eksisterende bliver &rdquo;ophøjet&rdquo; til at være maks. energirammer.

Fritagelse for tilslutning til kollektiv forsyning For enfamiliehuse der &ndash; via en energirammeberegning -  kan
dokumentere at byggeriet kan få status som byggeri i Lavenergi Klasse 1 eller 2 gælder den regel, at kommunen skal
meddele bygherren, at byggeriet er fritaget for tilslutning til kollektiv forsyning. Denne regel gælder KUN for enfamiliehuse. 
Ved tilbygning er der i bygningsreglementet foreslået et sæt U-værdikrav og en maks. udnyttelse af arealet til vinduer og døre.
Overskrides de foreslåede krav, skal der udarbejdes en varmetabsberegning for selve tilbygningen. Med
varmetabsberegningen skal det bevises at det samlede varmetab for tilbygningen ikke overskrider det varmetab, der ville
have været, hvis U-værdi krav og andel af vinduer og døre var blevet overholdt.

Gældende regler for enfamiliehuse - - Ved udskiftning af tag skal det vurderes om det er rentabelt at efterisolere tag / loft.
Hvis rentabilitetsligningen er overholdt, så er det lovpligtigt at gennemføre efterisoleringen. Bygningsreglementet fastlægger
rentabiliteten, og størrelsen på U-værdien af loftsisolering / skunkisolering m.v. - Ved facadevis udskiftning af vinduer skal de
nye vinduer overholde bygningsreglementets krav til vinduers U-værdi. Der er tale om en facadevis udskiftning af vinduer,
hvis / når alle vinduer i en facade skiftes ud.  - Ved udskiftning af regnskærm skal det vurderes om det er rentabelt at
efterisolere ydermur / hulmur. Hvis det er rentabelt &ndash; skal efterisoleringen foretages. Bygningsreglementet
fastlægger krav til U-værdier.  - Ved udskiftning af kedel, ventilationsanlæg m.v. skal den nye kedel, det nye ventilationsanlæg
o.s.v. overholde bygningsreglementets krav. For kedler (olie, gas og biobrændsler) gælder der helt bestemte effektivitetskrav
&ndash; og for ventilationsanlæg gælder det, at nye anlæg SKAL have genvinding med en effektivitetsgrad på min.
65%.Bygningsreglementets krav i forbindelse med udskiftning af kedel m.v. betyder i praksis at det er meget vanskeligt
at installere brugte kedler, da disse som regel ikke lever op til kravene.  - Ved væsentlig anvendelsesændring træder reglerne
for tilbygning i kraft. En væsentlig anvendelsesændring er f.eks. ændring af anvendelse fra uopvarmet lager til kontor &ndash;
eller inddragelse af loftsrum til beboelse. I begge tilfælde er der tale om ændring i BBR-meddelelse for det pågældende areal, og
der vil formentlig også være tale om ændring i opvarmningsstatus (fra uopvarmet til opvarmet). 

Gældende ombygnings- og udskiftningsregler for handel, service, kontor, institutioner, industri m.v.  - Ved udskiftning af tag,
vinduer og regnskærm skal det vurderes om den del, der udskiftes &ndash; f.eks. taget udgør mere end 25% af
klimaskærmen. Hvis dette er tilfældet, skal hele bygningen gennemgås for rentable energibesparelser (incl. udskiftning af
vinduer, efterisolering af ydermur, fundament og udskiftning af opvarmningskilde). Alle rentable energibesparelser skal
gennemføres.Der skal også foretages en helhedsvurdering (en gennemgang af rentable energibesparelser for hele
bygningen), hvis udgiften til f.eks. nyt tag / nyt varmesystem incl. ny kedel eller lignende overstiger 25% af bygningens
offentlige ejendomsværdi fratrukket grundværdien. Hvis dette er tilfældet, skal alle rentable energibesparelser gennemføres.  
Hvis 25% reglen (som beskrevet ovenfor) ikke kommer i brug, skal der ikke foretages en helhedsvurdering, men det skal
f.eks. stadig vurderes om det er rentabelt at efterisolere loft / tag, n¨r taget udskiftes. Igen er reglerne for facadevis
udskiftning af vinduer de samme &ndash; og reglerne for nyinstallerede kedler, anlæg m.v.  &ndash; som reglen under
enfamiliehuse.
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Rentabilitet og levetider Rentabiliteten på energibesparelser bestemmes ud fra nedenstående ligning. Hvis ligningen er
opfyldt skal efterisolering m.v. foretages. Besparelse (kr.) x levetid (år) &ge; 1,33
         Investering (kr.)  
Levetider på de enkelte aktiviteter er på forhånd fastlagt af Energistyrelsen. Levetiderne fremgår af nedenstående skema. 
Maks. beregningsmæssige levetider fastsat af EnergistyrelsenLevetid i årEfterisolering af beskyttende bygningsdele
&ndash; f.eks. Hulmursisolering40Øvrige efterisoleringsarbejder for tilgængelige bygningsdele, for nye vinduer samt nye
opvarmningssystemer20Renovering af kedelanlæg10Belysningsarmaturer10Automatik til
natsænkning10Fugetætningsarbejder5

Mere information om det nye bygningsreglement og de regler, der skal overholdes &ndash; se Energitjenestens faktaark -
 eller kontakt Marianne Bender &ndash; tlf. 98 15 68 00 + e-mail: mb@energitjenesten.dk 
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