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Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet Oppland fylkeskommunes høringsuttalelse til nye 
energikrav til bygg 12.5.2015 i sak 50/15 
og fattet slikt enstemmig vedtak som Oppland fylkeskommunes høringsuttalelse: 
 
«Oppland har sterke tradisjoner knyttet til bygging av laftebygg, både til næringsformål, boligformål og 
fritidshusformål. Denne tradisjonen står sterkt i flere regioner i fylket, særlig i Valdres og 
Gudbrandsdalen, der denne byggeskikken er meget vanlig. Det knytter seg også kulturhistoriske verdier 
til mange laftebygg. Mange av dem er del av verdifulle bygningsmiljøer og gode representanter for 
bygnings- og arkitekturarven vår. Disse byggene krever et betydelig vedlikehold. Dette stiller store krav 
til stedlig kompetanse innen lafteteknikk for å ivareta både stedlig byggeskikk og vedlikehold av 
eksisterende laftebygg. 
 
Fylkesutvalget er alvorlig bekymret for at en slutt på lafteproduksjon til boligformål vil bidra sterkt til å 
svekke næringsgrunnlaget for mindre og mellomstore laftebedrifter som i dag sper på med 
restaureringsoppdrag på fredete og verneverdig bygningsmasse. Viktige læringsarenaer vil bli borte, noe 
som i neste omgang vil svekke rekrutteringen til næringa. Dette vil kunne true istandsetting og 
vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger. Denne viktige delen av norsk kulturarv er allerede 
truet pga. blant annet mangelfull finansiering. 
 
Et laftet bygg vil normalt ha vesentlig mindre omfang av plaststoffer, komposittmaterialer og 
kunststoffer som både har en potensiell negativ inneklimapåvirkning, og som har et betydelig CO2- 
utslipp gjennom produksjon og avhending, samt energiforbruk ved tilvirkning av produktene. 
Et laftet bygget bidrar til mindre miljøpåvirkninger enn et bindingsverksbygg. Imidlertid er energibruken i 
det laftede bygget om lag 20 % høyere enn for bindingsverkshuset. Dette kan kompenseres med bedre 
isolasjonsverdier i gulv og tak enn minimumskravet, der det er mulig å nå tilnærmet samme samlede 
varmetap (96 kWh/m²/år) som et bindingsverkshus.  
 
Fylkesutvalget ber om at energireglene for boliger og fritidshus over 150 m² med uisolerte laftevegger 
opprettholdes slik de fremstår i energireglene i TEK10. Dette vil bidra til å sikre ivaretakelse og 
videreutvikling av en viktig byggeskikk i Norge, og opprettholde kompetanse for bygging og vedlikehold 
av laftede bygg.» 
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