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15/1311-Høring nye energikrav til bygg 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) støtter arbeidet med å redusere energi-

forbruket i bygninger, og dermed belastningen på natur og klima. Vårt forbruk av energi 

overgår langt det merbehovet for energi som vår nordlige beliggenhet tilsier, ikke bare til 

oppvarming, men generelt. 

Å redusere energiforbruket i bygninger er et viktig miljømål, men ikke det eneste. Selv om vi 

er positive til de nye energikravenes målsetting og hensikt, vil vi her peke på noen andre for-

hold som taler mot forslaget, og argumentere for å opprettholde en viss dispensasjonsadgang. 

Spesielt er vi skeptiske til den teknologiavhengigheten som ligger i forslaget, det manglende 

livsløpsperspektivet, manglende bredde i tilnærmingen til et sunt innemiljø, og til fjerning av 

dispensasjonsadgangen for laftede boliger. Disse momentene fortjener en større 

oppmerksomhet i vurderingen av hva som er miljøvennlige bygninger. 

Vi kan vanskelig sette opp alternativer til forslagene, men vil be om at det lempes noe på 

adgangen til å gi dispensasjon. Konkret foreslår vi at dispensasjonsadgangen for laftede 

boliger opprettholdes, men med en del tilleggskrav og begrensninger. 

 

NOA er skeptiske til den teknologiavhengigheten og det store forbruket av energikrevende 

materialer som ligger implisitt i de tekniske byggekravene. Den voldsomme teknologi-

satsingen bidrar til en gedigen forbrukskarusell. Fokuseringen på tetthet og satsing på teknisk 

kompliserte og kostbare løsninger bidrar til et økt konsum av energikrevende materialer, gir 

bygninger som er vanskelige å reparere, og står i sterk motstrid til norsk byggetradisjon som 

er tuftet på det enkle, det som kan gjøres med enkle midler og av naturlige materialer i 

nærmiljøet. 

Miljøvennligheten i de nye byggene krever et «fra vugge til grav-fokus», der energiforbruket i 

byggets bruksfase bare er én faktor. 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 

av materialer, oppsetting og vedlikehold av bygningen og tekniske installasjoner, 

energiforbruk i bruksfasen (bl.a. ventilasjon), og hvilke energibærer som benyttes for 

oppvarming o.a. energibruk og effektiviteten av disse. Livsløpsanalyse må derfor legges til 

grunn for forskriften, ikke utelukkende fokus på energibruk i driftsfasen. 
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Framstilling av alle de kunstige byggematerialene som forutsettes i forslaget til forskrift har 

en stor energikostnad. Det er kun ved å se bort fra denne, at de nye husene er så energi-

effektive som det framstilles. Imidlertid er økt forbruk av energikrevende varer en av de 

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

byggebransjen, er et ikke uvesentlig bidrag i denne sammenheng..  

Det er også rimelig å anta at byggenes energiregnskap blir vesentlig dårligere gjennom 

byggets levetid. En punktering av dampsperrene vil ha både sterk negativ effekt på 

energiregnskapet, men også være en driver for råteutvikling i bygningen, med omfattende 

vedlikeholdsbehov som resultat. Nyere bygninger er generelt mer råteutsatt enn de eldre, og 

de har kortere levetid. Dette er viktige faktorer i vurderingen av forslaget til ny teknisk 

byggeforskrift, og tilsier at mer omfattende energiregnskap legges til grunn, og at alternativer 

til dagens bygningsstandard kan være like miljøvennlige. 

 

Sunne hus 

Inneklimaet i bygninger oppført etter TEK-10 oppleves av mange som svært tette og 

ubehagelige, balansert ventilasjon til tross. 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. Levetiden til disse 

anleggene antas også å være betydelig kortere enn resten av bygningen. Det blir derved 

nødvendig med reparasjoner eller utskifting for å opprettholde innemiljøet. Også dette har en 

energi- og klimakostnad 

Naturlig ventilasjon blir i praksis forbudt på grunn av kravet om ventilasjonsanlegg med 

varmegjenvinning, også for boliger. Naturlig ventilasjon tar som utgangspunkt at et godt 

inneklima først og fremst ivaretas gjennom bevisst design arkitektur, 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 bygnings-

fysikk hos de prosjekterende. Levetiden vil være den samme som for konstruksjonen: 4–5 

ganger lenger enn for tekniske installasjoner. En videreutvikling av denne kunnskapen, med 

sikte på sunnere og mindre vedlikeholdskrevende hus bør oppmuntres. 

 

Unntak for laftede boliger 

Bruk av rundvirke til bygg er en urgammel tradisjon, lafteteknikken har vært kjent og i bruk i 

landet i mer enn 1000 år. Norge er ett av få land som fortsatt har en levende laftetradisjon. 

Kompetansemiljøet er lite, men holdes ved like 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. 



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

kortreiste. Byggene kan gjenbrukes, gjenvinnes eller utnyttes til energi etter endt levetid. Det 

er lite bruk av miljøfarlige stoffer i laftebygg. Tradisjonene knyttet til laftehus er bruk av 

vedfyring, som regel med brensel fra lokale kilder. Laftetradisjonen er således lokal, kortreist, 

miljøvennlig, folkelig og enkel. 

Omfanget av laftebygg er lite. Høringsnotatet argumenterer med at det er en økning i visse 

områder og det antas at dette skyldes dispensasjonsadgangen. Å basere forbud mot en tusen-

årig tradisjon på antakelser er uakseptabelt, særlig når denne tradisjonen i seg selv er miljø-

vennlig mht andre faktorer enn energi, og i tillegg kan komme opp på et tilfredsstillende 

energinivå gjennom krav til utførelse og utforming. En rask henvendelse til laftemiljøet tilsier 

ca 400 nye boliger oppført i laft årlig. SSB oppgir 28.200 nye boliger siste år. Dersom tallene 

stemmer, utgjør laft altså bare 1,4 % av antall nybygg. Dersom det måles i antall kvadrat-

meter, er andelen antakeligvis enda mye mindre. 

En livsløpsanalyse av energiforbruket til/i nye laftede bygninger, oppført med fokus på 

energiforbruk, vil antakeligvis ikke komme vesentlig dårligere ut en en tilsvarende 

livsløpsanalyse av bygninger basert på høringsforslaget: Energibruken ville være noe større i 

driftsfasen, men vesentlig lavere i produksjons, reparasjons og gjenvinningsfasen. 

Energiforbruket til framstilling av byggematerialer og oppføring av bygningene etter 

forskriften vil utgjøre en betydelig andel av bygningenes energiforbruk. Med dagens standard 

er det anslått at andelen er i størrelsesordenen 25-30 %. Økte krav til isolasjon og tetthet kan 

øke andelen ytterligere, opp mot halvparten av energiforbruket. Med en relativt liten forskjell 

i energibruk mellom lavenergihus og laftehus i driftsfasen, vil energiforbruket til framstilling 

av materialer og oppføring av bygninger etter forslaget til forskrift bidra til at forskjellen blir 

enda mindre. 

Med et så radikalt forslag som det å forby laftede boliger, 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. Det 

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, materialene er oftest 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 5-6 cm pr etasjehøyde de første 3-5 år. Tettheten forbedres og luftgjennom-

gangen reduseres i hele denne perioden.  

Laftede vegger utgjør i tillegg et varmemagasin; de holder på varmen om vinteren og er 

kjølige på varme sommerdager. En laftekostruksjon er også fuktighetsregulerende. 

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 over 150 m2 fortsatt må være tillatt. 

 



Oppsummering og forslag 

Høringsutkastets målsetting om å redusere energiforbruket i bygg og redusere klimautslippene 

har vår fulle støtte. Imidlertid må det arbeides videre med å finne flere veier til målet. 

Teknologiavhengighet, stort forbruk av meget energikrevende materialer og energikrevende 

byggemetoder er ikke bærekraftig. Også av hensyn til inneklima må alternativer utvikles.  

De negative sidene av forslaget beskrevet over, tilsier at det opprettholdes en adgang til å 

dispensere fra forskriften. 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ber om at det gis fortsatt unntak fra 

energikravene i forskriften for laftede boliger. 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 

 

Dispensasjonsadgangen kan også begrenses geografisk til bygninger oppført utenfor byer og 

tettsteder. 

 

Med vennlig hilsen 

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 

Gjermund Andersen, 

styreleder 
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