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Høyring i nye energikrav til bygg 15/1311 
 
Rådmannen tilrår: 
Valle kommune gir uttale til nye energikrav til bygg slik det går fram i vurderinga. 
 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 12.05.2015  
Handsaming:  
 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke 
 
Vedtak: 
 
Valle kommune gir uttale til nye energikrav til bygg slik det går fram i vurderinga. 
 
Saksutgreiing: 

 
1. Bakgrunn for saka 

Det vart på oppdrag frå Kommunal-moderniseringsdepartementet sendt ut av Direktoratet 
for byggkvalitet eit forslag til nye energikrav til bygg på høyring. I hovudtrekk vert det 
føreslått at energikravet vert skjerpa 26 % for bustadar og 38 % for kontorbygg. 
 
Oppsummering om konsekvensar av skjerping av krav til lafta bygg 
Endring i det særskilte unntaket for lafta bygg inneber at nye bustader ikkje kan byggjast 
med uisolert laft, men må følgje same energikrav som for andre småhus. Unnataket 
vidareførast for nye fritidsbustadar i laft, men energikrava skjerpast noko. Med forslag om 
å heve arealgrensa for energikrava for fritidsbustadar vil det framleis vere muleg å byggje 
uisolerte lafta fritidsbustadar under 70 m2. Effekten av forslaget er sannsynligvis færre 
bustadbygg i uisolert laft og meir energieffektive bustadbygg og fritidsbustadar i laft. 
 
Frist for uttale er 18.mai 2015. 
 

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 
Vi har i Valle verksemder som har  hovudtyngda av oppdrag på store og kvalitetsmessige 
høgverdige lafta hytter. Vert endringane om krav til bygningar i laft endelege, vil dette få 
konsekvensar for ei svært viktig næring i Valle kommune. 
 



3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 
Forskrift om teknisk krav til byggverk(Byggteknisk forskrift) av 26.03.2010, nr. 489. 

 
4. Vurderingar  
I Valle kommune har ein lukkast å vidareføre den gamle laftetradisjonen til å skape nye 
marknadar og arbeidsplassar. Lafting av fritidshytter har vore og er ei viktig næring som gjev 
mange arbeidsplassar. 

I ei tid med sterk konkurranse frå verksemder i Aust-Europa har laftarane her i regionen satsa 
sterkare på det øvste pris- og kvalitetssjiktet innan hyttemarknaden. Me har verksemder som 
hart hovudtyngda av oppdrag på store og kvalitetsmessig høgverdige lafta hytter. 

I forslaget til nye energikrav til bygg er det fremma endringar som kan truge denne næringa. 

1. I dag er det ikkje energikrav eller tettleikskrav til bygningar under 50 m2. Denne 
grensa føreslår ein å auke til 70 m2. Dette kan sjåast på som ei forenkling, men det 
kan vere fare for at dette vil føre til ein forsimpling av bygningsmassen opp til 70 m2 
der kvalitetsbygg vert mindre konkurransedyktige. 
 

2. I dag er det høve til å gjeve unntak frå energikrava til lafta bygg over 150 m2. 
Forslaget som no er fremma går ut på at dette unntaket vert fjerna og at fritidsbustadar 
over 150 m2 må isolerast utvending elle  innvendig. Dette vil føre til at 
attraksjonsverdien til lafta bygningar  i denne storleiken vil gå radikalt ned. I bransjen 
meiner ein at dette vil truge lafting som byggjemetode. 

 
Vi foreslår at dei nye endringane som er føreslått i TEK-10 § 14-6 ikkje vert endra. Vi 
føreslår derimot ein skjerping av U-verdikrav til vindauge, dører og golv. Desse kan skjerpast 
frå 1,6 til 1,4 til 1,2. U-verdikrav på golv mot grunn for fritidsbustadar under 150 m2 kan 
skjerpast frå 1,8 i dag til 1,5. 
 
Dersom ein endrar den nedre grensa for fritidsbustadar frå 50 m2 til 70 m2 utan energikrav, 
vert konsekvensane at ein større del av fritidsbustandane får dårlegare energieffektivitet. 

 
Valle kommune meiner at ein må finne ei løysing slik at denne næringsgreina kan leve vidare 
og vidareutviklast. Ein viser og til at det her er tale om ein kompetanse som og er viktig i 
høve til forvaltning av gamle og verneverdige bygningar. 

Valle kommune viser til høyringsuttalen til Norsk laft og bed om at ein tilpassar energikrava i 
høve til innspela frå denne organisasjonen. 

 
Valle, den  11.05.2015 
 
Eivind Berg 
rådmann 
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