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Til: DiBK 
 
 
Høringsuttalelse 
 
Nye energikrav til bygg 
 
Fra: Laftekompaniet as / Byggmesterforbundet 
 
 

Denne uttalelsen tar for seg forslagene som berører laftebygg, og særlig 
forslaget for fritidsbygg over 150 m2 BYA, samt laftebygg til boligformål, som 
i praksis, vil bli forbudt uten tilleggsisolering, om utkastet skulle bli vedtatt fra 
2017. 

 
 
La det være klart med en gang – Laftekompaniet http://www.laftekompaniet.no, 
som er et en av de større laftebedriftene i Norge, og laftebransjen generelt, er positive til, 
og stiller seg bak de skjerpede krav til energistandard i bygg, ihht klimaforliket fra 
Sundvolden. Dette til tross for at de vedlagte beregningene, viser at det er vanskelig å 
dokumentere privat- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved tiltakene, samt at det 
bemerkes at det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Men vi tror at økt fokus på 
problemstillingen er positiv i et samfunnsmessig perspektiv. 
Departementets mål om reduksjon på 1-1,2 TWH/år  innen 2020 og mål om økt 
energistandard på 26% for denne type bygg støtter vi fullt ut.  
 
De langt fleste større laftebygg vi bygger i dag har faktisk allerede i dag en vesentlig 
bedre energistandard enn ambisjonen bak de nye kravene.  
https://www.facebook.com/laftekompaniet/photos/pcb.380776702109487/38075815
8778008/?type=1&theater 
 
Men vi reagerer på innretningen på den nye kravprofilen. Spesielt på deler av 
rammekravene, og målemetoden som knyttes  U-verdi på yttervegg og på det 
minimumskrav det opereres med for laftevegg. Det blir feil og fører galt av sted når man 
forutsetter å sammenligne lafteveggen, som er en ”pustende” konstruksjon med naturlig 
luftgjennomgang som er en vesentlig del av ventilasjonsfunksjonen i et laftebygg, med 
en diffusjonstett vegg som forutsetter separat ventilasjon i tillegg. 
 
Dette kravet alene vil være spikeren i kista for laftebygg på over 150 m2 og til 
boligformål.  
 
Dette til tross for at laftebygget totalt sett kan ha bedre energistandard enn ambisjonen 
fra myndighetene. 
 
Vi ser at DiBKs preferanse på rammekravmodellen kan være godt begrunnet på mange 
områder. Ikke minst det praktiske aspektet, og at den vil være langt mer rasjonell å 

http://www.laftekompaniet.no/
https://www.facebook.com/laftekompaniet/photos/pcb.380776702109487/380758158778008/?type=1&theater
https://www.facebook.com/laftekompaniet/photos/pcb.380776702109487/380758158778008/?type=1&theater


 2 

praktisere enn dagens regler. Vi ser at dette kan være hensiktsmessig i mange 
sammenhenger. Men med slike utfall som det får for laft må dette vurderes på nytt. 
Med det minimumskravet som settes U-verdi på lafteveggen isolert i stedet for å ha 
fokus på byggets totale energistandard. 
 
Det ville være tragisk og vi vil tro lite akseptabelt i et større perspektiv at man på denne 
måten ville sette en effektiv stopp for byggemåten som er en del av vår kulturarv og med 
aner tilbake til middelalderen. Vi mener det påligger DiBK, når det kan gi slike 
konsekvenser langt utover energiperspektivet, å bringe dette inn til Departementet og 
Jan Tore Sanner for å sikre en politisk behandling av en så vesentlig sak som dette vil ha 
for laftebygg, som en viktig del av vår byggetradisjon og kulturarv. 
 
Og det verste i dette ville være at det ikke var på grunn av at laftebygg ikke kan 
tilfredsstille myndighetenes ambisjon for de nye energikravene, men fordi at 
konstruksjonen ikke passer inn i den primitive parametersettingen i forskriften. 
 
Vi stiller også spørsmål om man kjenner til hvordan, og med hvilken energistandard, de 
fleste større laftebygg bygges med i dag. 
 
For å få sikre at man tar utgangspunkt i hvordan moderne laftebygg bygges, og med 
hvilken standard, tar vi utgangspunkt i situasjonen i Laftekompaniet, som er en 
fullintegrert virksomhet fra tømmer til nøkkelferdig bygg. Her bygges de fleste større 
byggene med bl a: 
 

 10 tommers tømmer i yttervegg, dvs veggtykkelse på 25 cm, som er 25% tykkere 
enn 8 tommers som det refereres til. 6 tommers laft er for lengst tatt av 
leveringsprogrammet. 

 Energistandarden på det som utgjør ca 80% av byggets ytterskall – gulv, tak, 
dører/vinduer er ikke noe spesiell for laftebygg, og bygges på samme måte som 
for passivhus – altså ingen forskjell. Den eneste forskjellen er kanskje at 
laftebygg benytter 35 cm i isolasjon i tak, og i tillegg har torvtaket som gir 
ytterligere energigevinst. 

 Vannbåren varme med mulighet for fleksible varmekilder på mer enn halvparten 
av de større bygg som er ferdigstilt den siste tiden. 

 Tilsvarende er andelen av bygg med alternativ varmekilde, hvor bl a 
jordvarme/borehull er utbredt.  

 Samtidig ser byggherrene lønnsomheten i å investere i avanserte varme- og 
lysstyringssystemer med individuell rom-til-rom styring, døgn og programmer. 
Dette fjernstyres fra iPad og Smarttelefon. 

Se mer om dette på: https://www.facebook.com/laftekompaniet 
 

 
Vi anbefaler at man i denne prosessen går nærmere inn på hvordan moderne laftebygg 
faktisk bygges og kan bygges i dag.  
 
Det er også grunn til å stille spørsmål om faktagrunnlaget og grundigheten i det som 
berører laft, som ligger til grunn for nye forskrifter, med vidtrekkende konsekvenser. 
Ikke minst konsekvenser for den eldste og mest gjennomprøvde byggemåte i Norge - 
laftebygg.  

https://www.facebook.com/laftekompaniet
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Det er litt skremmende når en leser på DiBK hjemmeside 24.4.2015 at det konkluderes 
det med at, i motsetning til hva DiBK har antatt, er det mulig å tilfredsstille 
luftgjennomgangstallene med 8 og 10 tommers laft. Dvs at utkastet til krav til laftebygg 
er skrevet på bakgrunn av at laftebygg ikke kan tilfredsstille kravene til lufttetthet. Dette 
er ikke tillitsvekkende. 
 
Dette bør ikke være overraskende, fordi dette er kjent for mange aktører i dag. 
Laftekompaniet deltok bl a i forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Tartü – et 
av de fremste på dette feltet, allerede i 2011-12, hvor man testet ut og målte luft- og 
varmegjennomgang  i ulike laftekonstruksjoner og lafteknuter. 
https://www.facebook.com/laftekompaniet 
 
 
Dette vil medføre at man med denne primitive målemetoden og rammetall ekskluderer 
laftebygg, som i mange tilfeller vil ha en bedre total energistandard enn det som 
godkjennes. 
 
Vi anbefaler at følgende hensyntas: 
 
A. Faktagrunnlaget 
Faktagrunnlaget som danner grunnlag for så vidtrekkende konsekvenser må styrkes og 
kvalitetssikres. Det gjelder bl a: 
 

1. Hvordan bygges og med hvilken standard bygges større og moderne laftebygg i 
dag, og hvordan kan de bygges. 

2. Hva er omfanget av laftebygg over 150 m2 og til boligformål – hvor mange bygg 
bygges årlig. Hva slags grunnlag bygger anslagene i Høringsnotatet på. Bransjens 
anslag er 50-60 pr år, eller 0,03% av nybygde m2 småhus i Norge. Bransjens tall 
viser ikke at den relative andelen øker. Det er med litt undring man registrerer 
hvor stor plass laftebygg har i høringsutkastet ift den nærmest mikroskopiske 
andel det representerer bygningsmassen. 

3. At DiBK fant ut midt i prosessen at det var mulig å oppnå 
luftgjennomgangstallene med 8 tommers lagt. Hvis dette er representativt for 
arbeidet og prosessen, er ikke dette tillitsvekkende. 

4. Det bør også fanges opp og hensyntas at de store moderne laftebygg ofte har en 
kombinasjon av laft, bindingsverk og tilleggsisolerte termomurer i samme bygg, 
noe som reduserer arealet av ”rene” laftevegger og påvirker (forbedrer) 
gjennomsnittlig U-verdi på vegg. Hvordan skal dette praktiseres i hht nye regler. 

B. Rammekravet – minimumskrav på U-verdi på yttervegg 
1. Dette er ikke et relevant måleparamener når ambisjonen fra myndighetene er 

generell reduksjon på 26% totalt.  
2. Det er et lavt vitenskapelig nivå på å ikke hensynta lafteveggens totalt forskjellige 

konstruksjon ift diffusjonstette bindingsverk. 
3. Ventilasjonsfaktoren og energimagasineringsfaktoren synes ikke å være 

hensyntatt. 
C. Total og samlet energistandard for bygget  

https://www.facebook.com/laftekompaniet
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1. Vi anbefaler og imøteser fremtidsrettede forskrifter som tar utgangspunkt i 
byggets samlede energistandard og fremmer og stimulerer til økt bruk av alle 
energieffektive tiltak og at disse hensyntas. Dette er særlig viktig for større 
laftebygg hvor energieffektive tiltak er svært utbredt  

D. Bredere perspektiv før forskrifter med så store konsekvenser vedtas 
1. Vi stiller oss undrende til at det i forbindelse med en forskriftsrevisjon legges 

opp til rammekrav med en slik innretning at man kan raderer ut en så viktig del 
av norsk byggetradisjon og vår kulturarv. 

2. Dette blir enda mer betenkelig og uakseptabelt når det er på det rene at man kan 
bygge og det bygges laftebygg med energistandard bedre enn ambisjonen fra 
myndighetene 

 
 
 
 
 
I høringsutkastet til nye energikrav er laftebygg delt i følgende fire kategorier: 
 
Vi ser litt nærmere på hver av disse: 
 

1. Fritidsbygg under 70 m2 
Vi oppfatter at forslaget er ulogisk, selv om det tilsynelatende er godt begrunnet 
ift at det er snakk om små bygg. Men vi stiller oss undrende til det ikke settes 
noen krav. Særlig ut fra at det er denne kategori bygg som det pt bygges i stort og 
voksende omfang. Dette vil bety at i et energiperspektiv, er dette fortsatt 
begrenset, men sannsynligvis langt mer enn for laftebygg større enn 150 m2 og 
bolig, samlet som ikke foreslås unntatt fra de nye kravene. Man frykter også at 
man med dette vil legge til rette useriøse aktører og dårlig byggkvalitet. De fleste 
i bransjen mener seg tjent med krav også til disse byggene. Man frykter en 
oppblomstring av mindreverdige og dårlige bygg, både energi- og 
bygningsmessig. Dette vil etter vårt syn representere en fare for omdømme for 
byggemåten laft. 
 

2. Fritidsbygg inntil 150 m2  
Vi støtter forslaget. Dette er den størrelseskategorien som representerer det 
store volumet av laftebygg i Norge. Hovedbegrunnelsen er at moderne laftebygg i 
denne kategori kan tilfredsstille ambisjonen fra myndighetene om 
energieffektivitet.  

 
 
3. Fritidsbygg over 150 m2 

1. Støtter ikke forslaget som i praksis vil bety et forbud mot tradisjonelle 
laftebygg. 

2. For det første er det på det rene at det er  fullt mulig å oppnå ambisjonen i 
energikravet på 26%. Noen av tiltakene i dette, som Laftekompaniet 
praktiserer er å kombinere,  

 1: Å øke veggtykkelsen – fra 8 til 10 tommers laft, slik vi allerede i 
stor grad gjør i dag. Dvs en økning på veggtykkelse på 25%.  
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 2: Dette kombineres på de fleste større bygg med andre 
energitiltak – vannbåren varme, flere energikilder – ofte 
jordvarme, og avanserte varmesystemer med bl a døgn-, rom-til-
rom styring. Vi ser at disse svært utbredte og effektive 
energitiltakene for større laftebygg, som byggherrene finner 
lønnsomme ”ikke passer inn” og hensyntas i rammekravmodellen, 
som det legges opp til. Konsekvensene av dette er, for laftebygg 
større enn 150 m2, hvor man også finner man i hovedsak mye av 
det mest verdifulle innenfor norsk byggetradisjon, hvor tradisjon, 
kultur er en hovedfaktor. Ja, faktisk en viktig del av vår kulturarv. 
Man kan ikke på fullt alvor forestille seg at dette kan bli vedtatt, 
ikke minst ut fra at det ikke er begrunnet i energieffektivitet, men 
ut fra generell parametersetting for rammekrav på yttervegg. For 
moderne laftebygg i dag, som ofte har kombinasjon av flere 
veggkonstruksjoner, utgjør selve laftedelen bare ca. 10-15% av 
byggets ”skall”. Gulv, tak, vinduer/dører, bygges med samme 
energistandard for laftebygg som for andre byggemåter.  

3. Det er også i denne størrelseskategorien vi finner de fleste laftebygg hvor 
valget av byggemåte har med tradisjon, kultur og kulturlandskap å gjøre. 
Det ville være tragisk og ikke akseptabelt at en historisk byggetradisjon 
ville forsvinne i denne primitive prosessen. Ikke fordi en ikke oppnår 
energimålet, men fordi man har valgt en målemetode og rammetall, som 
ikke tar utgangspunkt i byggets totale energieffektivitet, men fordi det 
skal være enkelt å praktisere, som vi er enig i er viktig, men ikke for 
enhver pris, hvis konsekvensene blir slik som for laftebygg i dette tilfelle. 

4. Omfanget av nybygg i laft over 150 m2 er også begrenset. Vi i bransjen 
kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen, eller de svært summariske 
antagelsene av omfanget av nybygg over 150 m2 som fremgår av 
høringsnotatet. Dette må dokumenteres bedre før man går videre. Vi har 
gjort en enkel spørrerunde til de fleste aktørene på det norske markedet 
og har kommet til at det anslagsvis  ble bygget 50-60 fritidsbygg over 150 
m2 og laftebygg til boligformål i Norge i 2014 – altså et svært lite antall. I 
energimessig sammenheng er dette forsvinnende lite, men det 
representerer mye av den bebyggelsen som har med kultur og tradisjon å 
gjøre. Å inkludere denne størrelseskategorien under unntaket og behandle 
den likt med bygg inntil 150 m2 vil ha små konsekvenser. Ikke minst fordi 
det er på det rene at disse bygg i hovedsak bygges med høy 
energistandard fordi byggherren krever det. 

5. Ser man på dette i 5-års perspektiv, slik det fremgår av høringsnotatet, så 
estimeres det at det vil bli bygget 217.000.000 m2 småhus i perioden 
2016-2020. Sammenholder man dette med bransjens anslag på 50-60 pr 
år for hytter >150 m2 og laftebygg til boligformål, så utgjør dette 
anslagsvis 0,03% (60 pr år, 5 år, gj sn areal 250 m2) av nybygde småhus i 
perioden. Et forsvinnende lite antall, og sannsynligvis med en reell 
energistandard på linje med ambisjonen. 

6. Laftebygg er en viktig del av vår kulturarv og en byggemåte som har sine 
røtter tilbake til Middelalderen og en gjennomprøvet byggemåte. At man 
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på et så primitivt grunnlag skal ”utrydde”, kanskje den viktigste delen av 
vår byggetradisjon, begrunnet i mål om å øke energistandarden med 26%, 
noe man allerede kan gjøre og gjør i dag. 

7. Det kan neppe være forsvarlig å fatte slike beslutninger på et så spinkelt, 
ensidig og primitivt grunnlag.  

8. De generelle kravene og målemetoden med rammekrav kan ikke legges til 
grunn for laftebygg.  

4. Laftebygg til boligformål   
Støtter ikke forslaget som i praksis vil bety et forbud mot tradisjonelle 
laftebygg.  
Begrunnelsen er i hovedsak sammenfallende med den for Fritidsbygg over 
150 m2. Se over. 

1. Laftebygg til boligformål utgjør et meget begrenset antall – nærmest 
uvesentlig ift helheten – jfr pkt 5 over. 

2. Laftehus til boligformål har i hovedsak tilknytning til tradisjons- og 
kulturmessige miljøer. Her finner man en viktig del av vår kulturarv. Dette 
tilsier en helt annen og bredere anlagt prosess før man kan fatte en 
beslutning med slike konsekvenser. 

3. Den andre hovedgruppen er de som av helse- og miljømessige årsaker vil 
omgi seg med mindre kunststoffer og velger å bo i hus hovedsakelig 
bygget av naturmaterialer og at dette er nært knyttet til livsstil. Disse er 
ikke mange, men en viss økning er påregnelig, men forsvinnende lite i et 
nasjonalt energiperspektiv. 

 
Vi har ikke i dette gått inn på forhold som: 
 

 Totalt energi- og ”miljøregnskap” for laftebygg ift andre byggemåter 
 Laftebygg, innemiljø og helse. 
 Avfallssiden med nedbrytbare og ikke nedbrytbare materialer 
 Vi har heller ikke sett på energiaspektet ved laftebygg ift andre samfunnsmessige 

sider, heller ikke energiforbruk utendørs i tilknytning til bygg. Det er f eks grunn 
til å anta at restaurantbransjen bruker mer energi utendørs for å praktisere 
røykeloven enn det som de fokuserte laftebyggene samlet forbruker. 

 
Vi legger til grunn at Norsk Laft og andre bringer inn disse aspektene. 
 
Anbefalinger: 
 

1. Laftebygg < 70 m2. 
a. Støtter ikke forslaget. 
b. Vi mener at det bør stilles krav. 

2. Laftebygg < 150 m2 
a. Støtter forslaget 

3. Støtter ikke forslaget 
a. Støtter ikke forslaget 

i. Unntaket bør også inkludere denne størrelseskategorien. 
ii. Unntaket kan gjerne kombineres med krav om energistandard 

4. Laftebygg til bolig. 
a. Samme vurdering som for pkt 3. 
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Se også følgende artikler om temaet å Laftekompaniets Facebookside 
https://www.facebook.com/laftekompaniet: 
 
 

1. Nye energikrav på gang. Publ. 11.4.2015 
2. Ny energiforskrift for Bygg fra 2017. – Publ. 14.4.2015 
3. Hvor stor andel av innsparingspotensialet utgjør fritidsboliger over 150 m2 og 

boliger i laft? – Publ. 16.4.2015 
4. Få rene laftebygg og boliger over 150 m2 – Publ. 17.4.2015 
5. Hvorfor blir det galt å sammenligne U-verdien på laftevegg og en konvensjonell 

veggkonstruksjon. – Publ. 21.4.2015 
6. Fleksible varmekilder, jordvarme og vannbåren varme – Publ. 24.4.2015 
7. Riksantikvaren kom i desember 2014 med publikasjonen "Gamle hus, 

energisparing og miljø", hvor hovedbudskapet er at vi har "Mye å lære av gamle 
byggetradisjoners" – Publ. 26.4.2015 

8. Informasjon på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) hjemmeside 24.4.2015 – 
Publ. 26.4.2015 
 
 

Kapp, 10. Mai 2015  
 
Kai Korsen 
 
Laftekompaniet as 
Arbeidende styreformann 
 

https://www.facebook.com/laftekompaniet

