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Høring - nye energikrav til bygg 

Saksutredning 
Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har på vegne av KMD sendt Forslag til endringer i tekniske 
krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489, ut på høring med høringsfrist 
18.05.2015. 
 
Bakgrunn for nye energikrav 
Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. I Sundvolden-erklæringen 
heter det at ”regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”. Gjennom 
klimaforliket (Innst. S. 390, 2011-2012) sluttet Stortinget seg til at energikravene i byggteknisk 
forskrift (TEK10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. 
Beslutningen om kravsnivå skal, i henhold til vedtaket, gjøres på bakgrunn av utredninger av 
samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. Dette 
er føringer som ligger til grunn for forslaget til nye energikrav. I tillegg har prinsippet om et 
enkelt og effektivt regelverk vært førende for arbeidet. Forslaget til nye energikrav er grundig 
utredet. I prosessen har det vært bred deltagelse fra byggenæringen og andre berørte. Det er 
blitt utarbeidet flere rapporter som grunnlag for forslaget til nye krav. 
 
Forslaget i korte trekk 
Kravet til energibehov i bygg foreslås skjerpet tilsvarende eksempelvis 26 prosent for boliger og 
38 prosent for kontorbygg. Kravene gjelder i hovedsak nye bygg og hovedombygginger, som 
utgjør ca 1-2 prosent av bygningsmassen årlig. Når kravene får full effekt for nye bygg og 
hovedombygginger (fra 2020), anslås samlet energieffektiviseringsgevinst å bli på om lag 1 – 
1,2 TWh per år. Dagens innretning av kravene foreslås i hovedsak videreført: Rammekrav blir 
hovedinnretning og netto energibehov videreføres som beregningspunkt. Kravet til 
energiforsyning foreslås endret og forenklet: Reguleringen av fossil energi skjerpes, mens 
reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet. Nytt krav til energiforsyning består 
i at bygg over 1 000 m2 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med 
skorstein. 
Formålet med forslaget er å redusere bruken av energi til drift av bygg. Forslaget til nye 
energikrav på passivhusnivå gir en betydelig energieffektivisering for nye bygg. For eiere og 
brukere av bygg innebærer dette noe økte investeringskostnader på kort sikt, men et lavere 
energibehov som gir mulighet for reduserte driftskostnader over tid. 
Avhengig av hvordan energikravene påvirker valg av energiløsninger, vil et redusert 
energibehov kunne redusere etterspørselen etter kraft. Investeringer i kraftproduksjon og 
infrastruktur avhenger av tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er 
tett tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom overføringsforbindelser. Redusert 
etterspørsel etter kraft kan gi lavere investeringer i ny energiproduksjon og -infrastruktur på 
lang sikt. Å fjerne reguleringen av direktevirkende elektrisitet kan samtidig medføre økt 
etterspørsel etter kraft. 
På kort sikt vil nytt regelverk gi noen omstillingskostnader og økte investeringskostnader for 
byggenæringen. Samtidig innebærer ikke forslaget noen vesentlig omlegging i forhold til dagens 
regler: Det bygger på gjeldende regelverk og er i hovedsak basert på de minst kostbare og mest 



energieffektive tiltakene. Samlet gir forslaget insentiv til en gradvis omstilling til mer 
energieffektive og miljøvennlige bygg, og til framtidige energikrav. 
 
Det er et viktig mål at regelverket er enkelt og effektivt. Dagens energikrav oppfattes som 
komplisert av mange brukere, dvs. byggenæringen og kommuner. Det medfører behov for mye 
veiledning. Riktig forståelse og praktisering er en forutsetning for at energireglene skal ha den 
tiltenkte effekten. Forslaget til nye energikrav innebærer flere forenklinger: 
 
-  Energiforsyningskravet forenkles. Det blir økt frihet til å velge elektrisitet til 

oppvarming.Kravet endres slik at det ikke krever beregninger.  
- Forenklinger for fritidsboliger – det foreslås å heve grensen for unntak fra energikravene 

for fritidsboliger med en boenhet fra 50 m2 til 70 m2.  
- Forenklinger for mindre bygg – grensen for unntak fra fulle energikrav foreslås hevet fra 

50m2 til 70m2 – bygg under denne størrelsen skal kun oppfylle minstekrav.  
- Ny struktur og klarere språk gjør regelverket tydeligere, lettere å forstå og praktisere.  

 
Unntak  
Det foreslås nye unntaksbestemmelser som medfører endringer to steder i forskriften:  
1. Kapittel 14, gjennom forslag til ny § 14-5  
2. Kapittel 1, § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak  
 
Dette er fordi forslag til nye unntak som står i kapittel 14 må samsvare med 
unntaksbestemmelser som står i andre kapitler. Ny § 14-5 skal lyde:  
 
§ 14-5 Unntak  
 

1) For fritidsboliger under 150 m2oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder følgende 
verdier: 
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pr. time)  

≥ 8” laft   ≤ 0,13   ≤ 0,15   ≤ 1,2   ≤ 3,0  
 
 
2) For frittstående bygninger under 70m² oppvarmet BRA gjelder kun § 14-3 og 14-4 første 
ledd.  
3) For bygninger under 150 m2 oppvarmet BRA kan rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 
første ledd økes med inntil 10 kWh per m2 per år forutsatt at det kan dokumenteres:  
A. at totalt netto energibehov over byggets livsløp ikke øker.  
eller  
B. en fornybar elektrisitetsproduksjon på minimum 3 000 kWh per år på eiendommen.  
4) For bygninger som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke dette kapitlet dersom 
bygningen er prosjektert og utført slik at energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.  
5) Dersom kravene i dette kapitlet ikke kan forenes med bevaring av kulturminner og 
antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.  
 
2.5.1 Bygninger med laftede yttervegger  
Det fremgår av ny § 14-5 første ledd at det foreslås unntak fra energikravene i § 14-2 for 
fritidsboliger med laftede yttervegger. Disse vil få egne og mindre strenge krav enn øvrige bygg, 
som vist i tabellen.  
Lafteverk eller laft er tradisjonell byggemåte for å bygge med tømmer, som var dominerende i 
Norge gjennom middelalderen og frem til slutten av 1800-tallet. Dette i motsetning til i resten 
av Europa, der utmurt bindingsverk var det vanlige.17 Dersom man bygger etter gamle 
teknikker med laft kan det være vanskelig å tilfredsstille alle energikravene fullt ut. For å gi rom 
for tradisjonell byggeskikk med laft er det derfor satt særskilte og mindre strenge energikrav for 
boligbygninger og fritidsboliger med laftede yttervegger enn for andre bygg i dagens energikrav 
TEK10.  



Med utvikling i kunnskap og byggemetoder vil det være mulig å bygge mer energieffektive og 
bedre isolerte bygg med laftede yttervegger. Unntaksbestemmelsene for bygninger med laftede 
yttervegger foreslås derfor skjerpet. Unntaket for boligbygninger fjernes. Forslag til nytt krav 
innebærer at fritidsboliger i laft fortsatt får særskilte energikrav, men energikravene skjerpes 
noe fra TEK10-nivå.  
Begrunnelsen for å skjerpe inn unntaksmuligheten for boliger i laft er at det i enkelte deler av 
landet er blitt bygget mange laftede boliger. De siste årene har andelen boliger økt og utgjør ca. 
30 prosent den totale omsetningen av laftede bygg. Det er sannsynlig at unntaket fra 
energikravene kan ha medvirket til denne økningen. Hovedvekten av laft er konsentrert til indre 
Østlandet og Midt-Norge. Rundt 40 prosent er norskprodusert laft og importen omfatter ca 60 
prosent, i hovedsak fra Finland og Baltikum.18  
Endringen innebærer at det ikke lenger vil være tillatt å bygge nye boliger med uisolert laft. 
Brukstiden i en bolig, og dermed energibruken, er vesentlig høyere enn i en fritidsbolig. For at 
regelverket skal ha god effekt, bør det ikke være muligheter for betydelige unntak uten at det er 
særskilte grunner til dette. Når det gjelder fritidsboliger, bygges mange nye hytter i områder 
med tilrettelagt infrastruktur som vei og strøm, og tendensen er økt bruk gjennom året. 
Energibruken i fritidsboliger har også økt de siste årene.19 I forbindelse med revisjonen av 
energikravene er det vurdert muligheter for å bygge laftede fritidsboliger med økt isolasjon, 
bedre tetthet og mer effektive vinduer enn det som er dagens krav. Forslag til skjerpede verdier 
er gitt i tabellen ovenfor. Det foreslås å fjerne de spesifiserte kravene til 6” laft fordi de fleste 
bygger i 8”.  
Samtidig har andelen små fritidsboliger i laft økt de siste årene. Det vil fortsatt være mulig å 
bygge fritidsboliger under 70 m2 oppvarmet BRA med 6” laft. Det refereres her også til ny § 14-
5 andre ledd hvor det fremgår forslag om å øke den generelle unntaksmuligheten for energikrav 
for fritidsboliger gjennom å heve arealgrensen fra dagens 50 m2 til 70 m2. Det betyr at det 
fortsatt vil være mulig å bygge laftede hytter uten energikrav inntil 70 m2 oppvarmet BRA. 
Dette kan stimulere til å bygge mer arealeffektive enheter som i seg selv bidrar til 
energibesparelser og redusert materialbruk.  
 

Oppsummert om konsekvenser av skjerping av krav til laftede bygg  
Endring i det særskilte unntaket for laftede bygg innebærer at nye boliger ikke kan bygges med 
uisolert laft, men må følge samme energikrav som for andre småhus. Unntaket videreføres for 
nye fritidsboliger i laft, men energikravene skjerpes noe. Med forslag om å heve arealgrensen 
for energikravene for fritidsboliger vil det fortsatt være mulig å bygge uisolerte laftede 
fritidsboliger under 70 m2. Effekten av forslaget er sannsynligvis færre boligbygg i uisolert laft, 
og mer energieffektive boligbygg og fritidsboliger i laft. 
 
 
Vurdering 
Forslaget til endring gjør at det ikke lengre vil være lovlig å bygge boliger eller hytter over 70 
m2 i uisolert laft. Med det er det slutt på en over tusen år lang byggeskikk som fram til 1800 
tallet var den dominerende byggeskikken i Norge. 
 
I høringsnotatet beskrives det at med «utvikling i kunnskap og byggemetoder vil det være mulig 
å bygge mer energieffektivt 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 en 
bygningskonstruksjon til fasadepynt.  
 
Dette kan medføre at laft som bygningsmetode vil bli valgt bort med de nye energikravene. For 
Nord Gudbrandsdalen vil det få konsekvenser som ikke er belyst eller vektlagt i høringsnotatet. 
Begrunnelsen for å innføre strengere krav ser også ut til å være svak og ikke i tråd med 
inntrykket man får gjennom kontakt med tiltakshavere, næringen og i byggesaksbehandling.  
 
Begrunnelsen for å innføre strengere krav som vil være vanskelig å forene med tradisjonell laft, 
er i høringsnotatet beskrevet som å være at det i enkelte deler av landet ser ut til å bli oppført 
mange laftede boliger. Det er mistanke om at dette er på grunn av unntakene fra enkelte 
energikrav. Hvor stor andel av boliger det er snakk om finnes det lite statistikk om. 
Laft blir ikke 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 flere lokale 
forskrifter som gjør at laft blir et naturlig valg. 

 



Det er ingen betydelig kostnadsforskjell på boliger i laft i forhold til reisverk eller andre 
konstruksjoner.  Eller at en bolig som oppføres i 8 ’’ tømmer har så vesentlig dårligere 
energiegenskaper enn andre konstruksjonstyper at det overveier konsekvensene med å fjerne 
unntaket i kap 14. Energiregnskapet til en bolig i laft må også ta med at bygg i laft ofte har lang 
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 at ny bebyggelse 
skal tilpasses eksisterende bygg og landskap. Det blir dermed en konflikt mellom lokale 
forskrifter, føringene vi har politisk lokalt og byggteknisk forskrift.  
 
At nye boliger og hytter blir bygd i laft, har ført til at det har vokst fram et sterkt fagfelt på laft. 
Kunnskapen og tradisjonen som blir bevart i næringen gjør det mulig å bevare eksisterende 
bygninger og holde tradisjonen i hevd. Byggemetoden bidrar også til at utbygging av boliger og 
hytter i regionen er knyttet til lokal næring og stedegne råvarer. Tilsyn i byggesaksprosessen 
viser at lokal tilknytning gir et større fokus på kvalitet, siden aktørene er avhengig av et godt 
rykte i et gjennomsiktig marked.   
 
Oppsummering: 
Nye energikrav til bygg vil trolig føre til at svært få bygg blir oppført med laftet yttervegg. 
Tradisjon, kunnskap og fagfeltet i byggenæringen for laft vil svekkes. Dette vil ha konsekvenser 
både for de lokale føringene for bygg, for bevaring av eksisterende bygg, for bruk av lokale 
råvarer og lokalt næringsliv.  
 
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 en liten 
besparelse i energiforbruk. Fordelene med forslag til nye energikrav, synes å være mindre enn 
ulempene når det gjelder bygg med laftet yttervegg. 
 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ber om at unntakene for laftede bygg i gjeldende TEK 10 
videreføres i §§ 14-5 og 14-6 ved at krav til U-verdi oppfylles med minst 8” laft i yttervegg, og 
at det ikke innføres krav til lufttetthet. Det må også spesifiseres at det ikke er noen unntak for 
luftkvalitet i laftede bygg, og spesifiseres i byggesaksforskriften at det er unntak for uavhengig 
kontroll av lufttetthet i laftede bygg. 
 
 
 
 
Vedtak i Regionrådets arbeidsutvalg  - 04.05.2015 
 
Som forslaget fra Regionsjefen. 
 
 
 


