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15/1311 – Høring nye energikrav til bygg. 

 

Viser til høringsbrev vedrørende foreslåtte endringer i forhold til energikrav til bygg. 

2.2.2 Rammekravsmetoden 

Det vurderes som positivt at det foreslås en beregningsmetodikk. Dette vil antagelig medføre en økt 

bevissthet rundt energiberegninger, samt at det blir enklere å forholde seg til en metode. Opplever i 

dag at det er litt usikkerhet rundt metodikk, og at enkelte sågar blander. Konsekvensen er at det 

kreves noe mer innsats for å prosjektere bygget, men samtidig gir en riktig gjennomført 

rammekravsprosjektering antagelig et kvalitativt riktigere sluttresultat.  

2.4.4 Skorstein 

Innledningsvis ønskes det å kommentere på at vi ser positivt på at det foreslås obligatorisk krav til 

skorstein i småhus ut i fra en beredskapstankegang. Nyhetsbildet de senere år har tydelig vist at det 

ikke er en selvfølge med stabil energitilførsel over hele året, og ofte skjer dette i sammenheng med 

uværsperioder i den kalde årstiden. Det stilles likevel spørsmål ved at det kun stilles krav til skorstein, 

og ikke ildsted i en eller annen form. Slik forslaget tolkes, vil det kun være krav om skorstein uten 

nødvendigvis å være tilknyttet en energikilde. Det er lite trolig at man kan skaffe intern energikilde og 

montere den på dagen dersom ekstern energitilførsel faller bort. Vi hadde helst sett at det ble krav til 

komplett ferdig installasjon av skorstein med tilknyttet fyringskilde. Ut i fra beredskapstankegangen, 

bør det også vurderes om det er hensiktsmessig med et krav om at fyringskilden skal kunne fungere 

uten å være tilknyttet strømtilførsel. Det er noen biobrenselkilder som krever strøm for at 

automatikken skal fungere.  

2.5.1 Bygninger med laftet yttervegg 

 Det legges opp til en skjerping av energikravene for laftede bygg. Så vidt det vites herfra, finnes det 

ingen gode statistikker eller kilder til konsekvensvurderinger. Det virker som det kan bære preg av 

noe synsing fra både forslagsstiller og bransjen som har innvendinger.  

For å kunne ta en konkret stilling til dette forslaget, er vår oppfatning at det burde vært ett bedre 

beslutningsgrunnlag å forholde seg til. Hva er den faktiske konsekvensen av å bygge i laft, kontra 

bindingsverk? Hvor mye utgjør den konkrete energiforskjellen over et livsløp? Videre burde de to 

ulike bygningsmetodene bør også vurderes i en livsløpsanalyse for å få den totale miljøbelastningen, 

og ikke isolert sett for tilført energibehov.  

Det er i høringsutkastet antydet at det er en fremvekst av laftede boliger som er utfordringen som 

ligger til grunn for at det bør skjerpes inn på energikrav. Det antas videre at ønsket om å bygge med 

laft, kan være knyttet til reduserte kostnader grunnet reduserte energikrav.  Kostnadsbildet er ikke 

vurdert herfra. Påstanden bør videre dokumenteres, da dette ikke harmonerer helt med den 

oppfatningen vi har, uten at det er kvalitetssikret.  Imidlertid antas at det ligger ulike 

motivasjonsfaktorer til grunn for å ønske laftet bygg. Noen har en estetisk vurdering i forhold til 

stedstilpasning, og en aktiv tilnærming til en byggemetode som har lange historiske røtter i Norge. 

Atter andre har et ønske om å bygge laftebygg ut i fra et miljø- og helsevennlig aspekt med bruk av 



materialer med lav bearbeidelsesgrad og lite avdunsting i bruksfasen. Dette vil selvsagt variere med 

type overflatebehandling, men det er forbrukere som har en aktiv holdning til dette og søker å 

benytte minst mulig bearbeidede materialer.  

Det er i forslaget sagt at man må isolere veggen for å oppnå tilstrekkelig energikvalitet. I mange 

henseender er materialiteten og utseendet en viktig faktor for å velge laftede bygg. Om man velger å 

isolere den ene eller andre siden av veggen blir ett skjønnsspørsmål. Samtidig er det viktig å være 

bevisst på materialvalg og fuktmekanikk når man isolerer en tømmerkasse. En hygroskopisk 

tømmervegg kan være utfordrende i forhold til hvor kondenspunktet opptrer dersom man isolerer 

veggen i tillegg. Noe av kvaliteten med tømmerkasse har vært at fuktmekanikken har fungert 

tilfredsstillende. Ved prosjektering av nybygg, skal det foreligge kvalifisert prosjektering, men det er 

likevel grunn til å være litt obs på denne faktoren.  Rett materialbruk er viktig, og kan gi noen 

utfordringer når man setter krav til ekstraisolering. 

Vi mener kravs-skjerping bør være i forhold til tak/grunn og komponenter som dører/vinduer. I 

tillegg kan lekkasjetallskrav være en betimelig faktor å vurdere å innføre. Dog synes det i så fall som 

rimelig at lekkasjetallet bør være satt høyere enn 3 vekslinger pr/time. Det er klart man skal mane til 

kvalitetsmessig godt arbeid og materialbruk. Likevel synes det ut i fra det tilfeldige utvalget med 

målte bygg, at lekkasjetallet bør vurderes satt til 4 i stedet for 3. Samtidig vurderes det fornuftig å 

øke tykkelseskravet til stokkene i fritidsbolig til 8 tommer. Imidlertid synes det herfra, ut for at det 

foreløpig er et litt tynt beslutningsgrunnlag for å kreve at laftede bygg over 150 kvm ikke skal kunne 

ha sin autentiske tømmerkasse i fremtidens byggerier. Det er ikke ønskelig at folk skal velge laftede 

bygg for på den måten å omgå lovverk/energikrav  og få sparte kostnader av den grunn. Vi mener 

allikevel at det må være åpning for at de som ønsker å videreføre en tradisjonell byggeskikk skal få 

mulighet til det ut i fra andre kvalitative vurderinger, enten det være seg estetikk eller ønske om det 

som oppleves som mer naturlige byggevarer. 

Oppsummert mener vi det bør fremskaffes et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til hva laftede bygg 

utgjør kontra bindingsverkshus i et livsløpsperspektiv og den samlede konsekvensen, før det settes 

krav til at tømmerkassen som sådan må isoleres uavhengig av størrelsen på bygget. Da bør man 

heller vurdere andre grep for å sikre at det ikke er jakten på billige løsninger som fremmer den type 

bygg, men ønske om den type bygg av andre primærhensyn. 
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