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15/1311-Høring nye energikrav til bygg 

Undertegnede arbeider med restaurering og nyoppføring av laftebygninger, og vil derfor bli 

sterkt berørt av forslaget om å fjerne dispensasjonen for laftede boliger fra forskriften. Vi vil i 

høringsinnspillet sterkt argumentere for at dispensasjonen for tradisjonelle laftede boliger 

opprettholdes, men at det stilles krav til håndverksmessig utføring (sertifisering av utøvere) og 

til bruk av bioenergi i oppvarmingen av disse boligene. Vår uttalelse begrenser seg til omtale 

av forslaget om å fjerne dispensasjonen for laftede boliger.  

 

Vi krever at dispensasjonen for laftede boliger generelt og hytter over 150 m2 videreføres med 

de samme krav som er i tek 10! 

 

Innledning 
Høringsnotatet er skrevet veldig innviklet. Det er vanskelig å lese og få god forståelse av 

stoffet. Dette er beklagelig siden mange som blir berørt av dette forslaget ikke har 

ingeniørutdannelse og dermed har vanskelig for å skrive en godt begrunnet uttalelse imot 

forslaget. Dette er et demokratisk problem i forhold til reell medvirkning gjennom høringen. 

 

Tilgangen til viktig informasjon (SINTEF byggforsk) er ikke offentlig tilgjengelig, noe som er 

sterkt beklagelig da dette ville vært viktig dokumentasjon for å bygge opp en argumentasjon 

mot fjerning av dagens unntaksbestemmelse.  

 

 

Begrunnelsen for forslaget om å fjerne dispensasjonen for laftede boliger er meget 

mangelfull; Det framkommer ikke hvor mange nye boliger det er snakk om i løpet av et år, 

eller hvor stor andel dette utgjør av alle nye boliger (antall og areal). Utsagnet om at boliger 

utgjør ca 30% av alle laftede bygg gir et feilaktig inntrykk av at det oppføres veldig mange 

laftede boliger. Våre beregninger viser at laftede boliger kanskje ikke utgjør mer enn 1 % av 

det totale antallet nye boliger i Norge. Dersom antallet og andelen av laftede boliger er i 
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denne størrelsesordenen, er det i seg selv et argument for å opprettholde unntaksregelen fra 

byggeforskriften. 

 

Videre begrunnes forslaget med en selvmotsigelse: Først antas det at laftehus er svært utette. 

Så undersøker man saken, og ber Treteknisk Institutt om å vurdere om det er mulig å få 

tilfredsstillende tetthet i laftede bygg (tre luftvekslinger pr. time). Resultatene viser at dette er 

mulig. Likevel foreslår direktoratet å fjerne dispensasjonsmuligheten for laftede boliger og 

krever at også disse skal følge kravene til andre nye boliger (1,5 luftvekslinger pr. time). 

Forslaget spenner dermed bena under en tusenårig byggeskikk og den praktiske kunnskapen 

om denne. 

 

Vi er skeptiske til den tekniske tilnærmingen i høringen som i liten grad stemmer overens med 

praktiske erfaringer. Den voldsomme teknologisatsingen bidrar til en gedigen 

forbrukskarusell. Fokusering og satsing på teknisk kompliserte og kostbare løsninger som er 

vanskelige å reparere, står i sterk motstrid til norsk byggetradisjon som er tuftet på det enkle, 

det som kan gjøres med enkle midler av naturlige materialer i nærmiljøet. 

 

Vi vil også kritisere den teoretiske innfallsvinkelen; Ideelt sett er det mulig å redusere 

energiforbruket av ferdig oppsatte hus til nær null, men i praksis er det ikke slik. Det er kun 

ved å se bort fra de enorme energikostnadene som ligger bak framstillingen av materialene, og 

vanskelighetene forbundet med å opprettholde bygningenes tetthet over tid, at disse nye 

husene er så energi-effektive som det framstilles. Imidlertid er økt forbruk av varer en av de 

største truslene mot miljø og klima, og det store forbruket som det her legges opp til i 

byggebransjen, er ikke uvesentlig. Vi lurer også på om det er gjort forskning på hvor mye 

energi det virkelig brukes i et passivhus, eller om tallene det regnes med er ren teori. For 

forbruket vil variere i alle tilfeller ut ifra hvilke temperatur familien i huset vil ha, hvor godt 

det tekniske anlegget er og hvilke livsstil det er lagt opp til. Variablene er mange! Det er også 

rimelig å anta at byggenes energiregnskap blir vesentlig dårligere etter hvert som de tekniske 

løsningene fallerer, i motsetning til laftebygg som blir bedre og bedre de første årene etter 

oppføring, og fortsetter å være gode i svært lang tid dersom konstruksjonen holdes tørr. Gode 

eksempler står over hele landet og de er mange hundre år gamle! 

 

 

Vi er alle opptatt av å ta vare på miljøet. Laftehus basert på et bærekraftig skogbruk, kortreist 

tømmer, godt håndverk og en lite energikrevende byggeteknikk har til alle tider gitt 

miljøvennlige, gode og varige hus. Miljø er mye mer enn rene energiberegninger. 

Energisparing i bygningens driftsfase er selvsagt interessant, men langt viktigere er helheten – 

livsløpsforbruket av energi over bygningens forventede levetid. Dette består av en 

kombinasjon av byggematerialenes energikonsum og miljøslitasje ved uttak og produksjon, 

energibruk og andre miljøkonsekvenser ved transport og montering, energitap fra bygningen i 

driftsfasen og hvilke energibærer som benyttes for oppvarming o.a. energibruk. 

Livsløpsanalyse må derfor legges til grunn for forskriften, ikke utelukkende fokus på 

energibruk i driftsfasen. 

 

 

Laftetradisjonen 
 

Bruk av rundvirke til bygg er en urgammel tradisjon. Lafteteknikken har vært kjent og i bruk i 

landet i mer enn 1000 år. Frem til 1900 var laftede hus den absolutt mest dominerende måten 
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å bygge hus på, nesten enerådende. Norge er ett av få land som fortsatt har en levende 

laftetradisjon. Kompetansemiljøet er lite, men holdes vedlike ved at det fortsatt er et marked 

for hus og hytter oppført i laft. Lafteteknikken er lavteknologisk, og er mer basert på 

kunnskap og godt håndlag enn på teknisk utstyr og energiinnsats i prosessen. Det er også 

viktig med tanke på alle de laftede husene rundt om i landet. Nylafting slik den framstår nå og 

har gjort i alle tider, er en viktig kunnskap for å ivareta, vedlikeholde og reparere de gamle 

husene! 

Laftebygg som er riktig satt opp har meget lang levetid, materialene er som regel kortreiste, 

tømmeret bearbeides lite, og er lite energikrevende i produksjon! Tradisjonene knyttet til 

laftehus er bruk av vedfyring, som regel med brensel fra lokale kilder. Laftetradisjonen er 

således lokal, kortreist, folkelig og enkel. 

 

 Høringsnotatet melder om at det er så mange bygninger som oppføres i laft. «Mange» er i 

denne sammenhengen relativt, og høringsnotatet bringer lite tallmateriale for å underbygge 

påstanden. En rask henvendelse til laftemiljøet viser at antall nye boliger i laft årlig er i 

størrelsesordenen 400 nye boliger. SSB oppgir 28.200 nye boliger siste år. Dersom tallene 

stemmer, utgjør laft altså bare 1,4% av nybyggingen. Dersom det måles i antall kvadratmeter, 

er tallet antakeligvis enda mye mindre.  

 

Laftenæringen er også en viktig næring for mange bygder i utkant Norge. Det er også mange 

mindre sagbruk som ikke klarer å konkurrere med de store sagbrukene med å sage plank, 

disse vil miste et viktig næringsgrunnlag ved å fjerne unntaksbestemmelsene. 

 

Hensynet til trevirke som fornybar ressurs, kulturverdiene knyttet til laft, ønske om å 

opprettholde kompetansen på laft og tømmerkonstruksjonenes varighet tilsier at laftede 

boliger og hytter fortsatt må være tillatt! 

 

Laftebygg og energi 
Vi er skeptiske til den teoretiske tilnærmingen til energiforbruk i bygninger.  

 

Vi savner for det første skikkelige livsløpsanalyser som omfatter byggematerialenes 

energikostnader til utvinning, foredling og transport, samt energiforbruk til gjenvinning av 

materialene ved riving av bygningene. I følge Gaia arkitekter, er energibruken for 

byggematerialene i nye lavenergihus betydelig: 
«De største energiinnsparingene går man trolig glipp av ved at man i Teknisk Forskrift bare 

forholder seg til det driftsmessige energiforbruket DE (oppvarming etc.). Det 

materialrelaterte energiforbruket ME knyttet til produksjon og vedlikehold av bygninger er 

ikke berørt. Dette utgjør normalt mellom 10 og 25% av bygningens samlede energiforbruk 

gjennom livsløpet (Kram, 2001). Og andelen vil stige med økte isolasjonskrav. I lavenergihus 

kan den bli mer enn 50% (Nielsen, 1995; Thormark 2007).» 

 

Konstruksjonsfasen er foreløpig lite dokumentert, men de analyser som er gjort, indikerer at 

bidraget fra oppføringen av boligen er opp til 5 – 10 % av totalt energiforbruk gjennom 

livsløpet.  

 

Effekten av å øke isolasjonstykkelsen reduseres kraftig jo tykkere veggene blir. Ved å øke 

isolasjonstykkelsen fra 30- 50cm i en vegg vil dette kun gi 2% energibesparelse (Ørebro 

Universitet). Dette gjelder laftede hus også, ved å isolere utvendig vil ikke dette gi vesentlig 
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energibesparelse. Med i energiberegningen må det også legges inn energi som skal til for å 

produsere isolasjonen. Og den økte risikoen for fuktskader! 

 

Inn i et energiregnskap må også bygningsvedlikeholdet medtas. Dersom dampsperra i et hus 

skades, kan det være en betydelig – og ikke minst kostbar jobb å få skaden utbedret, slik at 

energieffekten opprettholdes. Til sammenlikning er utskifting av tømmer eller andre 

reparasjoner av et laftebygg enklere og billigere å utføre. 

 

Energiforbruket ved riving av bygninger og forsvarlig ivaretakelse av bygningsmaterialene er 

et tredje moment som må tas med i regnskapet. I den sammenhengen er det rimelig å anta at 

laftehusene kommer vesentlig bedre ut enn lavenergihusene med sine mange tekniske 

løsninger og kunstige bygningsmaterialer. I tillegg kommer problemet med en økende bruk av 

miljøgifter i bygningsmaterialer. Et tømmerhus er like reint hvis det skal rives, det kan 

benyttes om igjen, brukes som ved (fratrekk i energiregnskapet?) eller det kan bli til ren jord 

(kompost).  

 

 

Forskriften fokuserer i sine beregningsmetoder på teoretisk energiforbruk i bygningen fra dato 

for ferdigstillelse. I driftsfasen vil energieffektiviteten være prisgitt brukernes behov, 

motivasjon og kompetanse i tillegg til manglende vedlikehold og skader i så vel konstruksjon 

som i tekniske installasjoner. For å sikre at energimålene innfris over tid må det fokuseres på 

faktisk energibruk framfor teoretisk energibruk. En sammenlikning av stabile, varige laftehus 

må foretas mot lavenergihusenes faktiske energiforbruk, fra vugge til grav, og ikke bare på 

teoretisk energiforbruk ved innflytting. Forskriftsfesting av faktisk energiforbruk i boligene 

ville medføre store utfordringer i form av gjentatte kontroller av hele bygningsmassen. 

Alternativet vil være å satse på løsninger som er robuste i utgangspunktet.   

 

Med et så radikalt forslag som det å forby laftede boliger generelt, og hytter over 150 m2, og 

derved i praksis sette sluttstrek for en mer enn 1000 årig byggetradisjon i Norge, ville det 

være rimelig at det ble lagt fram et grundig totalregnskap for energibruken i og CO2-utslipp 

fra laftehus, fra vugge til grav. Dette foreligger ikke.  Laftehus er svært varige konstruksjoner, 

som lagrer karbon over et langt tidsrom (i treets vekstfase og i bygningen). Materialbruken er 

energieffektiv ved oppføring av bygningen er materialene ofte kortreiste. Med godt utført 

håndverk er energibruken i nyere laftebygninger på et helt akseptabelt nivå. Lufttetthet på 

mindre enn 3 luftvekslinger/time er godt mulig, selv for relativt nylaftede bygg. I tillegg er det 

vel kjent at et håndlaftet bygg synker sammen de første 3-5 år. Tettheten forbedres og 

luftgjennomgangen reduseres i hele denne perioden. I tetthetstesten til Treteknisk Institutt 

som ligger til grunn i høringsnotatet er det også mangelfulle opplysninger. Det opplyses ikke 

om håndtverksutførelsen, eller hvilke "isolasjonsmateriale" som er brukt i meddragene. Dette 

kan utgjøre store forskjeller! 

 

Laftede vegger er hygroskopiske. Det vil si at de tar til seg og gir fra seg fuktighet ettersom 

forholdene rundt endrer seg. Dette gjør at man ikke trenger ventilasjon i huset. 

Tømmerveggene magasinerer også varme, som bidrar til å jevne ut temperaturen i et hus 

utover hele døgnet og lenge etter man har sluttet å fyre. 

 

Levetiden på et passivhus er beregnet til 60 år. Laftede hus som blir riktig bygd, på rett plass 

og med gode løsninger, materiale og riktig vedlikehold, kan stå i 600 år. Tømmerhus krever 

svært liten innsats av fossil energi, særlig dersom trevirket er kortreist og oppføringen skjer på 

tradisjonelt vis. 
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Ventilasjonsanleggene i lavenergihusene vil – uansett energikilde – medføre en økning av så 

vel energibruk som klimautslipp i forhold til dagens praksis i laftebygg, med vedfyring og 

naturlig ventilasjon. I tillegg krever ventilasjonsanleggene en tilførsel av energi for å 

opprettholde et akseptabelt innemiljø. 

 

Laftehus er basert på et fornybart materiale, som er klimavennlig både ved karbonbinding i 

vekstfasen, liten og energigjerrig foredling, lite energikrevende byggeteknikk, gjennom lang 

og stabil lagring av karbon og ved eventuell destruksjon (gjennvinning av materialer og/eller 

energi). I tillegg kommer det at virket som regel er kortreist. 

 

 

Byggteknisk 
I høringsnotatet heter det at tømmerhusene må isoleres, enten utvendig eller innvendig og 

med vindtetting. Dette kan umulig være spesielt energieffektivt. Dessuten er det en usikker og 

lite klok løsning å kle inne et tømmerhus, idet man flytter nullpunktet (kondensasjonspunktet) 

i veggen, med fare for fuktskader som man vanskelig vil oppdage før store råteskader har 

oppstått. Det er også stor fare for å låse tømmerveggene for tidlig med påforing utvendig eller 

innvendig, med settningsproblemene som kan oppstå som følge av dette.  

 

Det er kombinasjonen av lafteveggens oppbygging og utlufting av fuktighet som gir denne 

konstruksjonen dens meget lange holdbarhet.  

 

Sunne hus 
 

Laftede bygg uten isolering og vindtetting har et sunt og godt inneklima. Siden det er naturlig 

ventilasjon (bygget gir fra seg og tar til seg fuktighet) er det ikke behov for ekstra 

ventilasjonssystem.  

 

Det blir feil å prøve å beregne, og likestille to så forskjellige byggemetoder som et laftet bygg 

og et passivhus, da et laftetbygg er basert på at det skal puste og slippe igjennom luft, mens et 

passivhus er helt avhengig av å være helt tett. Hvis det blir en perforering i et passivhus vil 

hele huset få store problemer. 

 

Siden klimaet blir villere og våtere, er det da så lurt å basere inneklimaet i et hus på et 

ventilasjonssystem som er avhengig av strøm for å fungere? Det tar f.eks. ikke lang tid før det 

kan oppstå store muggproblemer i et passivhus. 

De obligatoriske ventilasjonsanleggene med varmegjenvinning og andre elektrisk drevne 

enøk-hjelpemidler fører til avhengighet av elektrisk strøm for å sikre energieffektivitet så vel 

som et godt innemiljø. Hva skjer da – med både energieffektiviteten og innemiljøet - hvis 

forsyningen svikter? 

Hvem kalkulerer energibruken og den totale klimabelastningen for selve anleggene, som har 

en levetid på 10-15 år? Naturlig ventilasjon tar som utgangspunkt at et godt inneklima først og 

fremst ivaretas gjennom bevisst design med bruk av varmelagrende og fuktregulerende 

materialer, og behovsstyrt lufting via avtrekk eller vinduer. Dette krever hverken 

merkostnader ved bygging eller ekstra vedlikehold, men kompetanse i bygningsfysikk hos de 

prosjekterende. Levetiden vil være den samme som for konstruksjonen: 4–5 ganger lenger enn 
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for tekniske installasjoner. Med andre ord ligger det store muligheter for klimagevinst i å 

videreutvikle denne kunnskapen – men dette oppmuntres altså ikke! 

 

 

 

Oppsummering og forslag 
Laftede boliger generelt, og hytter over 150 m2 må fortsatt gis dispensasjon fra 

energikravene i forskriften. Laftetradisjonens kulturhistoriske verdi og laftebyggets 

reelle miljø- og klimafordeler må prioriteres foran en relativt liten og teoretisk 

energigevinst ved å forby laftebygninger. 

 

Som forutsetning for dispensasjon, kan det f. eks. stilles krav om  

 Dokumentert kompetanse i tekniske og tradisjonelle ferdigheter hos de utførende 

håndtverkere.  

 Krav til seintvokste, varige, kortreiste materialer.  

 Krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde. 
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