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Informasjon Breeam sertifisering for nye bygg som skal 
benytte fjernvarme 
 
Innledning 
I dette notatet gis det en beskrivelse av fjernvarmesystemet relatert til Breeam sertifisering i nye 
bygg 
 

Ene 01 – Energieffektivitet 

Om beregningspunkt/metodikk i energimerkeordningen endres, og dermed grunnlag for 
karaktersettingen, så vil også Breeam måtte følge etter. Enova har hatt en foreslått innretning på 
høring som introduserer effekt i tillegg til levert energi som grunnlag for fastsettelse av 
energikarakteren. Saken ligger hos OED og det er ventet at forslag til ny energimerkeordning blir 
sendt på høring vinteren/våren 2021. Trolig vil endringene gjøre det enklere å oppnå en god 
karakter med fjernvarme enn det som er tilfellet i dag.  

 

Ene 02a og 02b - Energimåling 

Et energioppfølgingssystem i bygg med fjernvarme vil ikke skille seg vesentlig fra bygg med andre 
energiforsyningsløsninger, gitt et vannbårent distribusjonsanlegg. Det vil være en fordel å ta høyde 
for valgt ambisjonsnivå tidlig i prosjekteringsfasen, samt ha en dialog med bl.a. fjernvarmeaktøren.  
 

Ene 04 - Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 

Formål 

Statkraft mener at fjernvarme, både i Trondheim og andre byer i Norge, er å regne som lokal 
energiproduksjon der det legges til å nyttiggjøre spillvarme.   
 
Kriterier – ett poeng 

Gjeldende konsesjonsområder og tilhørende tilknytningsplikt for fjernvarme, hjemlet i kommunalt 
planverk, er et viktig, reguleringsmessig forhold. Fjernvarme er en hensiktsmessig og plasseffektiv 
løsning i urbane strøk, og kan, i tillegg til å være en fornybar oppvarmingsløsning, også være en 
energikilde til kjøling. Sistnevnte kan realiseres ved hjelp av bl.a. sorptive kjøleaggegater eller 
absorpsjonskjølemaskiner, der f. eks økt bruk av spillvarme fra sluttbehandling av restavfall vil være 
en viktig ressurs, spesielt på sommerstid.   
 
Kriterier - to poeng 

Statkraft kan være behjelpelig med å skaffe data til en eventuell LCA-vurdering. Det er viktig at en 
slik LCA-vurdering rent metodisk likestiller fjernvarmen med relevante alternativer, 
spisslastleveranse inkludert.  
 
Det står i manualen at en analyse skal dekke et perspektiv på 60 år. Det er selvsagt ikke mulig å si 
hvilke energikilder fjernvarmesystemet vil benytte såpass lang tid fremover, og det samme må sies 
om andre alternativer også (og som neppe lever i 60 år). I den tidshorisonten er det svært 
sannsynlig at det er snakk om ulike former for fornybare og klimanøytrale alternativer. Utslippsdata 

for våre anlegg er å finne på hjemmesiden vår, Lokale miljødata - BREEAM (statkraftvarme.no) 
 
Kommentarer til samsvarsnotater 

SN 3 Anerkjente lokale klimavennlige teknologier 

Vi anser fjernvarme som en anerkjent, lokal og klimavennlig teknologi som passer godt inn i den 
sirkulære økonomien. På landsbasis var forbruket av fossil olje og gass i 2019 på lave 5 %1, 

 
1 https://www.fjernkontrollen.no/ 

https://www.statkraftvarme.no/breeam/
https://www.fjernkontrollen.no/
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beredskapsmessig bruk inkludert. Fjernvarme er også et tydelig satsingsområde i EU, der man bl.a. 
i EU Strategy on Heating and Cooling.  

 

SN 7 Avfallsforbrenning 

Avfallshierarkiet angir prioriteringene i norsk og europeisk avfallspolitikk. Målet er å redusere 
avfallsmengden og ta best mulig vare på ressursene i avfallet. Avfall skal i henhold til 
avfallshierarkiet primært reduseres, deretter ombrukes og materialgjenvinnes før energigjenvinning. 
Etter 2009 er det ikke tillatt å deponere nedbrytbart avfall i Norge fordi dette frigir store mengder 
klimagasser. 
 
Sluttbehandling av utsortert restavfall er en del av avfallshåndteringen i Norge. Mengde og 
sammensetning av avfallet som mottas på avfallsforbrenningsanleggene blir bestemt av tiltak 
høyere opp i avfallshierarkiet. Selv om de mest ambisiøse målsettingene frem mot 2030 innenfor 
reduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning blir oppnådd, vil det likevel alltid være noen 
restfraksjoner som vil gå til sluttbehandling i et forbrenningsanlegg. Dette kan være for å ta ut 
uønskede fraksjoner eller fraksjoner som ikke er mulig å ta ut lengre opp i avfallshierarkiet. Behovet 
for sluttbehandling i et forbrenningsanlegg gitt at de mest ambisiøse målsettingene knyttet til å ta ut 
avfallsfraksjoner blir oppnådd frem mot 2030/2035 er vurdert den senere tid. bl. a Avfall Norge2.  
Denne rapporten konkluderer med at ved det mest ambisiøse scenarioet vil behovet for 
sluttbehandling i et forbrenningsanlegg tilsvarende kapasiteten som er etablert i Norge i dag. 
Miljødirektoratet viser til en analyse utført i 2016 som er oppdatert i 2018 i sin Avfallsplan 2020-
2025. Konklusjonen er;  
 
..» Ved et meget ambisiøst scenario for økt materialgjenvinning kan det bli balanse mellom 
anleggskapasitet og tilgang til brennbart restavfall.» 3 
 
Dette viser at dagens kapasitet i Norge er dimensjonert for en fremtidig mer bærekraftig 
ressursforvaltning.  
 
Både avfallsbransjen (som representere hele verdikjeden), myndigheter og Norsk Standard skiller 
mellom avfallets verdikjede og spillvarmeutnyttelse der CO2 utslipp knyttet til sluttbehandling av 
restavfall ikke allokeres fjernvarme som legger til rette for å nyttiggjøre spillvarmen:  

• Avfall Norge: Utslipp av CO2 som forårsakes av avfallets behandling tilhører avfallets 
verdikjede, og ikke energiverdikjeder som utnytter energien som ellers vil gå til spille. 

• Miljødirektoratet: Miljødirektoratet har tydeliggjort skille mellom utslipp fra avfallsforbrenning 
og spillvarmeutnyttelse i sin rapportering av klimagassutslipp4. 

• Product Category Rules (PCR): PCR som benyttes for å lage EPD er tydelig på at 
spillvarme fra avfallsforbrenning skal betraktes som klimanøytral. 

• Norsk Standard for klimagassberegninger i bygg (NS3720): NS3720 henviser til PCR som 
innebærer at spillvarme fra avfallsforbrenning skal betraktes som klimanøytral. 

 
Vi mener således BREEAM NOR manualen og retningslinjene på dette punktet verken er i tråd med 
anerkjente prinsipper for LCA beregninger eller på linje med hvordan dette betraktes fra bransjen og 
myndigheter. Pr. i dag åpnes det for å behandle spillvarme fra avfallsforbrenning som klimanøytral 
dersom, 
 
«1. det kan dokumenteres at regionen der forbrenningsanlegget ligger, tilfredsstiller de årlige 
målsetningene for gjenbruk/resirkulering av avfall og retningslinjene for avfallshåndtering. Dersom 
målsetninger og retningslinjer for avfall ikke foreligger, kan ikke avfall fra forbrenning regnes som 
klimavennlig,…» 

 
2 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Avfallsmengder-frem-mot-
2035_AN-7-2019.pdf?mtime=20200401153242&focal=none  
3 https://www.regjeringen.no/contentassets/c6a9a384d90c4af18bfd8458f3167708/avfallsplan-2020-
2025.pdf  
4 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=2 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Avfallsmengder-frem-mot-2035_AN-7-2019.pdf?mtime=20200401153242&focal=none
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Avfallsmengder-frem-mot-2035_AN-7-2019.pdf?mtime=20200401153242&focal=none
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6a9a384d90c4af18bfd8458f3167708/avfallsplan-2020-2025.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6a9a384d90c4af18bfd8458f3167708/avfallsplan-2020-2025.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=2
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Mål knyttet til reduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning vil i sin natur alltid være strekkmål og 
oppnås en målsetting vil det settes nye strekkmål. Det er både nasjonal og lokale retningslinjer og 
målsettinger knyttet til reduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning og det både investeres og 
gjennomføres en rekke tiltak for å nå disse målsettingene. Trondheim kommune sin avfallsplan for 
2018-2030 er basert på føringer gitt i omtalt Stortingsmelding om avfall og EU’s sirkulære økonomi. 
En sentral målsetting er at det skal oppnås 60 % materialgjenvinning fra husholdninger innen 2030. 
Det vesentlige tiltaket for å oppnå 60 % materialgjenvinning er forslaget om å bygge et sentralt 
ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Midt-Norge. Dette prosjektet, Sesam prosjektet, har 
vært utviklet som et samarbeidsprosjekt for kommunale/interkommunale avfallsselskap i Midt-Norge 
gjennom mange år. Alle kommunale/interkommunale avfallsselskap i Midt-Norge har gjennom 
mange år gjennomført diverse tiltak for økt materialgjenvinning og har dermed bidratt til at det ikke 
har vært noen spesifikk vekst i mengde restavfall de 10 siste årene. Vi mener dette svarer på 
vilkåret i BREEAM NOR manualen som beskrevet over. 
 
SN 8 Biobrensler 

Alle flytende biobrensler skal tilfredsstille EUs bærekraftskriterier og ha ISSC-sertifisering eller 
tilsvarende.  
 
SN 11 Klimavennlig teknologi allerede tilgjengelig på tomten 

Dette vil ofte være tilfelle der fjernvarmen allerede er etablert i nærhet av tomt.  
 
SN 13 Utslippsfaktorer 

Lokale miljødata - BREEAM (statkraftvarme.no) 
 

Pol 02 – NOx-utslipp 

Lokale miljødata - BREEAM (statkraftvarme.no) 
 

Vedlegg – beregning av utslippsfaktor for CO2 

 
Beregningen av utslippsfaktor for CO2 baseres på metodikk fra Teknisk manual5 Breeam Nor og de 
utslippsfaktorene som er lagt til grunn der. Disse kan avvike fra utslippsfaktorene som Statkraft 
benytter i sin rapportering, f. eks utslippsfaktor knyttet til bruk av el. 
 
Beregning av utslippsfaktoren baseres på innfyrt mengde energi, dvs. produsert mengde levert til 
fjernvarmenett justert for virkningsgrad/tap i produksjonsanlegg. Innfyrt mengde per energikilde 
multipliseres med uttslippsfaktor som definert i Teknisk manual Breeam Nor. 
 
Vi har gjennomført beregninger basert på innfyrte energimengder for 2020 og 2030. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/12/KOPI-SD-5075NOR-BREEAM-NOR-2016-
Nybygg-Versjon-1.2.pdf 
 

https://www.statkraftvarme.no/breeam/
https://www.statkraftvarme.no/breeam/
https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/12/KOPI-SD-5075NOR-BREEAM-NOR-2016-Nybygg-Versjon-1.2.pdf
https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/12/KOPI-SD-5075NOR-BREEAM-NOR-2016-Nybygg-Versjon-1.2.pdf
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Kilde Utslippsfaktorer, breeam manualen 

 gCO2e/kWh 

Spillvarme fra avfall 0 

Biogass 14 

El til VP 132 

Spillvarme 0 

Bioenergi 14 

El-kjel 132 

LPG 272 

LNG 211 

Bio-olje 14 

Fyringsolje 284 

 
 

 
 


