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FORSLAG: 
 
Forslag fremsatt i komiteen: 
 
Rina Mariann Hansen på vegne av A, Øystein Sundelin på vegne av H, Berit Jensen Riis på 
vegne av F, Heidi Rømming på vegne av SV, Odd Einar Dørum på vegne av V og Roar 
Ellingvåg på vegne av R fremmet følgende forslag: 
 
1. Ved rehabilitering av skolebygg skal det gjennomføres pilotprosjekter med installering av 
solfangere. Dette skal prioriteres på bygg som ikke allerede har installert fjernvarme, og 
særlig på de der man holder på å fase ut oljefyr. 
 
2. Det utarbeides livsløpsplaner for energibruk og energisparing for alle kommunens bygg. 
 
Rina Mariann Hansen på vegne av A, Øystein Sundelin på vegne av H, Heidi Rømming på 
vegne av SV, Odd Einar Dørum på vegne av V og Roar Ellingvåg på vegne av R fremmet 
følgende forslag: 
 
1. Byrådet bes i sak om strategi for passiv- og lavenergihus fremme en konkret 
opptrappingsplan for hvor stor andel av kommunens nybygg og rehabiliteringer som skal 
bygges med passivhusstandard. Målet må være at 100 % blir bygget med en slik standard og 
at man årlig trapper opp andelen for å nå dette målet. 
 
2. Det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter og 
tilfredsstille krav til passivhusstandard fra 2014, der dette er mulig og hensiktsmessig. 
Minimumskravet ved rehabilitering av offentlige bygg bør fra 2011 baseres på såkalt 
energistandard B. 
 
3. Det innledes en dialog med Byantikvaren om hvordan vernehensyn og ambisjonen om 
lavenergi-/passivhus best kan kombineres for bygg regulert til bevaring, fredede bygg eller 
bygg som står på «Gul liste». 
 
4. Det igangsettes et prosjekt i regi av de kommunale eiendomsforetakene for å fase inn krav 
til passivhusstandard innenfor de fire byggsektorene skoler, barnehager, sykehjem samt 
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innenfor den kommunale boligmassen. Det legges til grunn at andelen nybygg som 
tilfredsstiller krav til passivhusstandard gradvis skal øke i årene fremover inntil man når målet 
om 100 % av alle nybygg fra 2014. 
 
 
Votering: 
 
Byrådets innstilling ble forkastet mot 9 stemmer stemmer (F). 
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 3-6 ble vedtatt mot 9 stemmer (F). 
 
 
Etter dette er bystyrets vedtak: 
 
1.  
Ved rehabilitering av skolebygg skal det gjennomføres pilotprosjekter med installering av 
solfangere. Dette skal prioriteres på bygg som ikke allerede har installert fjernvarme, og 
særlig på de der man holder på å fase ut oljefyr. 
 
2. 
Det utarbeides livsløpsplaner for energibruk og energisparing for alle kommunens bygg. 
 
3.  
Byrådet bes i sak om strategi for passiv- og lavenergihus fremme en konkret opptrappingsplan 
for hvor stor andel av kommunens nybygg og rehabiliteringer som skal bygges med 
passivhusstandard. Målet må være at 100 % blir bygget med en slik standard og at man årlig 
trapper opp andelen for å nå dette målet. 
 
4.  
Det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter og 
tilfredsstille krav til passivhusstandard fra 2014, der dette er mulig og hensiktsmessig. 
Minimumskravet ved rehabilitering av offentlige bygg bør fra 2011 baseres på såkalt 
energistandard B. 
 
5.  
Det innledes en dialog med Byantikvaren om hvordan vernehensyn og ambisjonen om 
lavenergi-/passivhus best kan kombineres for bygg regulert til bevaring, fredede bygg eller 
bygg som står på «Gul liste». 
 
6. 
Det igangsettes et prosjekt i regi av de kommunale eiendomsforetakene for å fase inn krav til 
passivhusstandard innenfor de fire byggsektorene skoler, barnehager, sykehjem samt innenfor 
den kommunale boligmassen. Det legges til grunn at andelen nybygg som tilfredsstiller krav 
til passivhusstandard gradvis skal øke i årene fremover inntil man når målet om 100 % av alle 
nybygg fra 2014. 
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Oslo bystyres sekretariat, den 29. januar 2010 
 
 
 
Siv Songedal 
Godkjent og ekspedert elektronisk 


