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15/1311 - HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG 
 

 

Snåsa formannskap har i møte den 21.04.2015 behandlet sak 95/15 og fattet slikt vedtak: 

 

Snåsa formannskaps vedtak til uttalelse: 

Snåsa kommune stiller seg positiv til nye forskrifter som blir betydelig forenklet og tydeligere.  

 

Målet med de nye forskriftene er å senke netto tilført energi til bygget. Med de foreslåtte endringene vil 

nye bygninger bli såpass godt isolerte at man må begynne å se på også tilført effekt til andre formål, for 

eksempel forbruksvann og ikke bare på isolasjon og tetthet alene.  

 

Forskriftens § 14-5 pkt. 3 åpner for at fritidsboliger med laftede yttervegger under 150 m
2
 oppvarmet 

bruttoareal får andre verdier for bl.a. lekkasjetall. De samme verdier bør gjelde for boliger med laftede 

yttervegger eller annen konstruksjonsmetode så fremt netto energibehov over byggets livsløp ikke 

øker.  

 

Kommentar til høringsnotatets kap. 2.5.1 «Bygninger med laftede yttervegger»: 

 

«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.» 

 

I rapporten påstås det at det er unntaket fra energikravet som har ført til økningen i bruk av laft til 

bolighus. Dette avises da kostnadene ved oppføring av laftede hus vil være større enn kostnaden ved 

oppføring av vanlige TEK10-hus. Det kan være andre kvaliteter i laftede hus som etterspørres. 

 

Når det gjelder laftede bygg særskilt, må det fortsatt være rom for unntak som gjør det mulig å ivareta  

denne tradisjonstunge byggeskikken. 

 

Unntaksreglene i TEK 10 når det gjelder energikrav for laftet boliger og fritidshus bør videreføres. 

 

Bruk av massivtre / laft  er klima- og miljøvennlig og  ikke minst positivt når det gjelder inneklima. 

 

Kommentar til høringsnotatets kap. 3.3 «Effekter på inneklima og helse»: 
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«Bygg som bygges i henhold til TEK10 har bedre inneklima enn eksisterende eldre bygg.» 

 

Tilbakemeldinger fra brukere i TEK10-hus og passivhus i Snåsa kommune er: 

- Husene er for varme 

- Soverommene kan ikke kjøles ned 

- Støy fra ventilasjonsanleggene 

- Støy fra varmepumper 

- Trekk i husene fra ventilasjonsanleggene 

- Dårlig luftkvalitet/ tørr luft 

 

For øvrig nevnes at vi ikke har sett den forventede energibesparelsen i passivhus. 

 

De foreslåtte endringene vil medføre økte investeringskostnader for nye bygg. Det kan medføre 

redusert investeringsvilje i bygdene. En mener derfor at kap. 2.5.4 hvor det gis rom for fleksibilitet for 

andre kvaliteter er svært viktig, særlig med tanke på det totale energibehovet for bygningens livsløp – 

noe som kan føre til nytenkning når det gjelder energismarte bygg. Det er viktig at energismarte 

løsninger krediteres i rammekravet slik at det kan gjøre det mulig å bygge annerledes og rimeligere. 

 

 

Moderne ventilasjonsanlegg må ikke hindre lufting av rom via naturlig vinduslufting. 
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