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Så kom Klimameldingen; Skjerpet TEK og komponentkrav men ingen mål
Vi har lenge ventet på denne meldingen, og vil nå sammen med våre medlemmer og
samarbeidspartnere i Forum K9 diskutere konsekvensene av dette for vår sektor. Vi vil også se
på resultatene sammen med partene som deltok i utformingen av en felles plattform for
energieffektivisering av bygninger. Vi ber om dine synspunkter og meninger! Vi kommer
tilbake med medlemsmøte om temaet og minner også om seminar og årsmøte i LCC Forum 15.
mai, les mer om begge disse sakene under.
Flere av nyhetene under er publisert på vår nye hjemmeside www.nbef.no . Vi tar gjerne imot
kommentarer og innlegg fra deg. Det er høy aktivitet og som du ser av nedenstående saker,
arbeider vi aktivt for å oppnå foreningens målsetninger.
Her er sakene denne gang (klikk på tittel for mer info):

- En klimavennlig byggsektor med skjerpede krav
Regjeringen signaliserer i Klimameldingen at den vil skjerpe
energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten
nullenerginivå i 2020. Den lenge etterlengtede Stortingsmelding om
Klimapolitikk ble idag lagt frem av Regjeringen. Noen av de viktigste
tiltakene er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift på sokkelen og
satsing på kollektivtrafikk. Det signaliseres også tiltak overfor bygg- og
eiendomssektoren, men meldingen angir ingen kontrete mål for
energieffektivisering slik bl.a. Arnstadutvalget tilrådet. Det skal imidlertid
innføres minstekrav til ytelser i komponenter (f.eks vinduer, isolasjon og
dører) som tillates brukt ved rehab og ombygging. Les mer

LCC Forum med seminar, årsmøte og befaring i Oslo 15. mai
Behovet for å få økt forståelse for livsløpsplanlegging og totaløkonomi i
et livsløpsperspektiv blant beslutningstakere hos byggherrer, rådgivere
og leverandører er påpekt gjennom mange år. - Etter at LCC Forum ble
dratt igang i 2010 er det nå klart for vårt første årsmøte. Ambisjonen er å
få fart i arbeidet for økt kunnskap om metoder, standarder og verktøy
innen livsløpsplanlegging og LCC, sier Eystein C. Husebye i NBEF. Les mer
Last ned program her Meld deg på her – eller ved å svare på denne
eposten

Vellykket Statsbygg-konferanse med skryt fra statsråden
Statsråd Rigmor Aasrud ga i sitt innlegg om forventinger til Statsbygg ros
til ansatte og leverandører for måten de har taklet utfordringene etter
22. juli 2011. Det vil ta mange år før Regjeringskvartalet er
gjenoppbygget. For tredje år på rad inviterte Statsbygg sine kunder og
samarbeidspartnere til Statsbyggkonferanse, som ble arrangert på Thon
Hotel Vika Atrium onsdag 18. april 2012. Konferansen samlet ca 230
deltakere, som fikk høre følgende innlegg.. Les mer og last ned innlegg

Møte med den rød-grønne fraksjonen i energi- og miljøkomiteen

Sammen med bl.a. Bellona, Norsk Teknologi, BNL, Grønn Byggallianse
og Norsk Eiendom møtte NBEF idag politikere på Stortinget for å snakke
om vår felles plattform for energieffektive og miljøriktige bygg i Norge.
Vi møtte en godt forberedt og interessert forsamling av politikere i
Stortingets energi- og miljøkomité som stilte gode spørsmål. Møtet
startet med en gjennomgang av de 5 hovedpunktene i Felles plattform for
energieffektivisering i bygninger; Les mer

Ny leie-veileder for god økonomi og gode miljøprestasjoner
Den nye veilederen fra DIFI omfatter alle faser i anskaffelsesprosessen fra en grundig behovsanalyse via en systematisk evaluering av mottatte
tilbud, til oppfølging av kontrakten i leieperioden. Offentlig sektor er en
betydelig leietaker, og etter gjeldene KOFA praksis gjelder Lov om
offentlige anskaffelser (LOA) ved inngåelse av en leiekontrakt, se her.
Loven stiller i tillegg krav om at det skal tas hensyn til livsløpskostnader og
miljø i planleggingsfasen, jf § 6. Les mer

Les tidligere utgaver av NBEF-nytt her: http://www.nbef.no/kompetanse/nbef-nytt/ . Se våre
kommende kurs og aktiviteter her. Logg deg på våre medlemssider for tilgang til
dokumentasjon, Standard Online m.m. Ta kontakt med meg om du ikke husker brukernavn og
passord.
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