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Høringsuttalelse: 15/1311 – høring nye energikrav til bygg 
  
Norges Kulturvernforbund viser til forslaget om nye energikrav til bygg og ber om at reglene for 
laftede hus ikke endres. Nye regler vil få store konsekvenser som direktoratet bør vurdere og ta 
hensyn til. 
 
I høringsnotatet står det at «Unntaket for boligbygninger fjernes» og at «Endringen innebærer 
at det ikke lenger vil være tillatt å bygge nye boliger med uisolert laft». Videre står det 
oppsummert at «Effekten av forslaget er sannsynligvis færre boligbygg i uisolert laft, og mer 
energieffektive boligbygg og fritidsboliger i laft». Norges Kulturvernforbund frykter at 
konsekvensene av de nye reglene vil være omfattende. 
 
Lafting er en tusenårig byggeteknikk i Norge. Rundt omkring i Norges land finner vi laftede bygg, 
både boligbygg, hytter og næringsbygg. Denne tradisjonen står sterkt mange steder. Mange av 
laftebyggene er fredede. Det knytter seg kulturhistorisk verdi til dem. De er del av verdifulle 
bygningsmiljøer og representerer en del av norsk bygnings- og arkitekturarv. Men laftede bygg 
er mer enn som så: de også en del av en levende tradisjon. Dette er en byggteknikk som mange 
ønsker å videreføre.  
 
Dersom det ikke vil bli oppført nye laftede bygg, vil også kompetansen for håndverket være i 
fare for å forsvinne. Dette vil igjen få konsekvenser for vedlikehold av eksisterende laftede bygg, 
som over tid vil trenge vedlikehold. På sikt vil dette medføre at det blir et betydelig redusert 
antall laftede hus å se i det norske landskapet. En del av norsk kulturarv og byggeskikk vil derfor 
være i fare.  
 
Norges Kulturvernforbund mener også at begrunnelsen for forslaget er tvilsomt, spesielt i et 
lengre tidsperspektiv. Tømmervegger har lang levetid, er ‘pustende’ og har god isolasjonsevne. 
Tradisjonelt laftede hus er således ikke uisolerte. Laftede hus er slik sett mer bærekraftig enn 
bindingsbygg, med mindre miljøpåvirkninger. I motsetning til andre bygningsmaterialer, er 
tømmeret som brukes også ofte kortreist.   
 
Norges Kulturvernforbund mener derfor at begrunnelsen, konsekvensene og helheten må 
vurderes på nytt. Dersom man legger nye standarder til grunn som kun tar hensyn til klima, vil 
dette få store og muligens irreversible konsekvenser for kulturarv og tradisjon. Dersom vi skal 
bevare kulturminner og holde tradisjoner i hevd i forhold til lafting, må reglene for laftede hus 
unntas fra det nye regelverket.   
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