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Høringsuttalelse - nye energikrav i bygg

Bakgrunn:
På oppdrag fra kommunal og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet sendt ut forslag til nye 
energikrav til bygg på høring. Høringsfrist er satt til 18. mai 2015. 

Forslaget til ny forskrift skjerper kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) og er en del av Stortinget sitt 
klimaforlik. Skissert endring er at kravene skal skjerpes til passivhus i 2015, og til nesten nullenergihus i 2020. 

Etter at det ble orientert om følgene av forslaget på sist forvaltningsstyremøte, ble det bedt om et saksframlegg for 
en politisk uttalelse. Direktoratets høringsbrev er ikke vedlagt, med finnes sammen med andre høringsdokumenter 
på http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Aktuelle-horinger/horing-nye-energikrav-til-bygg/

Vurdering:

Dagens byggtekniske forskrift gir flere unntak fra energikravene i kap. 14 for boliger og 
fritidsboliger med laftet yttervegg. Minstekravene ved bygging i laft er gitt i § 14-6, der 
fritidsbolig under 150 m2 oppvarmet BRA skal minst ha 6¨ laft, og bolig/fritidsbolig med over 
150 m2 oppvarmet BRA skal minst ha 8 ¨ laft. I tillegg er det minstekrav til U-verdi i tak, gulv, 
vinduer og dører.

I forslag til nye energikrav fjernes disse unntakene for bolig, og hele kapittel 14 vil gjelde. Der i 
blant krav om tetthet, der lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell skal være mindre enn 1.5 pr. time. 
For fritidsbolig under 150 m2 oppvarmet BRA med laftet yttervegg er det forslag om unntak, 
med yttervegg i 8 ¨ laft og lekkasjetall på mindre enn 3.0. For fritidsbolig under 70 m2 gis det 
ytterligere unntak. 

Slik som det er nevnt i høringsnotatet, vil det føre til at det ikke lengre er mulig å bygg hus og 
hytter i uisolert laft. Med dette blir det slutt på en over tusen år lang byggeskikk som fram til 
1800 tallet var den dominerende byggeskikken i Norge.

I høringsnotatet beskrives det med at «utvikling i kunnskap og byggemetoder vil det være mulig 
å bygge mer energieffektive og bedre isolerte bygg med laftet yttervegg». For håndlaftet 
konstruksjon vil det bety at en må sette opp en tett og isolert innervegg. Maskinlaft har i tillegg 



mulighet til å produsere elementer med evt. isolert kjerne. I begge tilfellene vil laft gå fra å være 
en bygningskonstruksjon til fasadepynt. 

Dette tror vi vil føre til at laft som bygningsmetode vil bli valgt bort med de nye energikravene. 
For Nord Gudbrandsdalen kan dette få konsekvenser for vedlikehold av eksisterende laftebygg, 
som vi ikke ser er belyst eller vektlagt i høringsnotatet. Konsekvensen kan bli at ingen vil 
skolere seg i laftefaget i framtida.  Begrunnelsen for å innføre strengere krav ser også ut til å 
være svak og ikke i tråd med inntrykket vi har gjennom kontakt med tiltakshavere, næringen og
gjennom byggesaksbehandlingen.

I høringsnotatet blir det antydet at det i enkelte deler av landet blir oppført mange laftede 
boliger, som blant annet kan skyldes unntak fra enkelte energikrav. Hvor stor andel av boliger 
dette gjelder, finnes det lite statistikk om. Inntrykket vi har, er ikke at laft blir valgt på grunn av 
kostnadsbesparing men på grunn av tradisjon og tilpasning til lokalmiljøet. Det er også krav om 
tilpassing til eksisterende bygg og landskap i Plan- og bygningslova (Pbl) § 29-2 – Visuelle 
kvaliteter, samt i de fleste reguleringsbestemmelser, som gjør at laft blir et naturlig valg.

Vi kan ikke se at det er betydelig kostnadsforskjell på boliger i laft i forhold til bindingsverk 
eller andre konstruksjoner, eller at en bolig som oppføres i 8’’ tømmer har vesentlig dårligere 
energiegenskaper enn andre konstruksjonstyper. Det totale energiregnskapet må også omfatte 
energikostnadene ved tilvirking av materialer og isolasjon til f. eks. bindingsverkshus i forhold 
til hus i laft, samt at laftebygg har betydelig lengre levetid. 

I Nord- Gudbrandsdalen er det en stor bygningsmasse som er bevaringsverdig og laftet. 
Nasjonale og lokale føringer har lenge vært at denne skal holdes i hevd, og som det går fram av 
Pbl og lokale reguleringsbestemmelser skal ny bebyggelse tilpasses eksisterende bygg og 
landskap. Det blir dermed en konflikt mellom Pbl, lokale bestemmelser i reguleringsplaner og 
byggeteknisk forskrift.

For lokalt næringsliv kan endringene bli alvorlige. Det er produsenter som investerte i 
produksjonsutstyr når kravene ble skjerpet i TEK 10. For å kunne produsere bygg i tråd med 
forslaget, må bedriftene trolig investere på nytt. Samtidig er det usikkerhet rundt hva kravene til 
en varslet skjerping til nullenergihus i 2020 vil kreve. Dette gir ikke næringen trygge eller 
forutsigbare arbeidsforhold. 

Vi mener at en liten gevinst i spart energi, fra den lille delen av nye bygg som oppføres i laft, 
hverken er utredet grundig i høringsnotatet eller kan forsvare følgene av forslaget. 
Lafta hus i massivt tre er gode bygg, som har flere fordeler framfor andre bygningsmetoder. Det 
gir gode innemiljø og har lengre levetid enn andre bygg. Byggemåten har skap næringer som 
både forsyner det lokale markedet, og bruker lokale råvarer. I tillegg blir kunnskapen og 
tradisjonen videreført.

Oppsummering:
 Nye energikrav til bygg vil trolig føre til at svært få bygninger blir oppført med laftet 

yttervegg. Tradisjon, kunnskap og fagfeltet i byggenæringen for laft vil svekkes. Dette 
vil få konsekvenser både for de lokale føringene for bygg og for bevaring av 
eksisterende bygg. 

 Begrunnelsen, med et helhetlig regelverk uten større unntak og faren for at laft som 
konstruksjon kan bli valgt med grunn i kostnad, synes å være basert på svake tall og 



utgjøre liten besparelse i det totale energiregnskapet. Fordelene med forslag til nye 
energikrav, synes å være mindre enn ulempene når det gjelder bygg med laftet yttervegg.

 Endringene og varsel om nye endringer skaper dårlige og uforutsigbare forhold for lokalt 
næringsliv. 

Konklusjon
 Vi ber om at unntakene for laft i gjeldende TEK 10 videreføres i §§ 14-5 14-6, ved at 

krav til U-verdi oppfylles med minst 8 ’’ laft i yttervegg både for bolig og fritidsbolig, 
og at det ikke innføres krav til lufttetthet.

 Det bør spesifiseres at det er unntak for uavhengig kontroll av lufttetthet i laftede bygg.
 Det bør spesifiseres at det ikke er noen unntak for kravet til luftkvalitet i laftede bygg
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Rådmannens innstilling

Forvaltningsstyret gir Rådmannens vurdering som høringssvar til forslag om nye energikrav i 
Bygg. Forvaltningsstyret ber Rådmannen innsende uttalelsen til Direktoratet for Byggkvalitet 
innen høringsfristen.  

Kai Ove Riise


