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Assasiert medlem i Norsk Laft.
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Grunnlaget for vår bedrift er truet.

Med henvisning til hør'ingen i forbindelse rned ny TEK vil vi herved sende en kort henstillins til å

lempe på de foreslåtte innskjerpingene av kravene til tømmervegger"

Vi etablerte firma i 1996 for å drive tjenesteyting til handlaftebedrifter aver hele landet, og hadde en
jevn vekst fram til 2008, etter 2008 har det gått nedover med hele bransjen og vi har fått færre og
færre kunder på grunn av nedleggelser og konkurser.

Det er en tø,ff bransje å drive handlaft i Norge med mye manuelt arbeid og høye lønnskostnader cg
de treng ikke flere problemer enn idag.

De små handlaftebedriftene befinner seg utelukkende i næringssvake utkanter av Norge, dette er
smråder som er ekstra sårbare når de mister arbeidsplasser.

Vår bedrift hadde for første gang etter oppstarten underskudd i 2Q14, og 2015 ser ikke lystig rrt.

Forsvinner flere kunder må vi legge ned vår virksomhet før vi bruker opp egenkapitalen.
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Jan Lutdal

Daglig leder

Laftehøvleriet AS

Side 1 av L Laftehøvleriet AS



Fra

Laftehøvleriet AS

Til Direktoratet for $yggkvalitet

post@dibk"no

75/t311Høring nye energikrav til bygg

Ny TEK må ikke ta livet av laftebransjen

Med henvisning tilhøringsbrev av 16.02.2015 vil vi med dette givår støtte til høringsuttalelsen som
er utarbeidet av bransjeforeningen for norske tømmerhusprodusenter, Norsk Laft.

Hdringsforslaget innebærer vesentlige endringer av reglene for bruk av laftevegger, som vivil fraråde
på det sterkeste. Dette er endringer som vil ha liten eller ingen effekt på energiforbruk og
klimagassutslipp i byggsektcren, men det vil ha dramatiske konsekvenser for mange
distriktsarbeidsplasser ag den kompetansen på restaurering og bevaring av gamle bygg og
byggetradi sjo ne r, ssm laftebra nsje n represe nte re r.

Frosta

18 mai.2015
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