
From:                                 "Henrik Svensson" <hsvens100@gmail.com>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 23:58:24 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             sak 22/01254
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Inspill Sak 22/01254
I skriv PLAN-22/01254-13 som vi mottagit 21/10 framgår det att bakgrunden för ändring av ordalydelse i 
bestämmelser kring ’verdifulle bygningselementer’ till 

«Opprinnelige eller kulturhistorisk verdifulle bygningselementer som vinduer, ytterdører, gerikter, 
kledning, taktekking og andre fasadedetaljer skal kun fornyes når disse ikke lar seg utbedre eller 
reparere»

Ska leda till «Begrenset adgang til å bytte ut eller fornye verdifulle bygningselementer»

I skrivet tas det särskilt upp fönster och att dessa ska bevaras och repareras istället för förnyas. Detta 
kan vid en första anblick låta som en rimlig utgångspunkt. Fönster har dock den särställningen, till 
skillnad från t. ex. 'gerikter’ och ’ andre fasadetaljer’ som klumpas ihop i samma pragraf, att gamla 
fönster inte möter moderna krav till energieffektivitet eller lydisolation. Det står i skrivet 100 år gamla 
fönster ”likevel kan være i rimelig god stand i forhold til sin opprinnelige funksjon», och det kan mycket 
väl vara riktigt, men 100 år fönster kan inte uppfylla rimliga krav anno 2000-talet.

Enligt SINTEF har ett-glas fönster, alltså de som refereras som 100 år gamla fönster, på 4mm ett U-värde 
på mellan 4 – 5,75. Tek 17 har krav på U-verdi på max 0,8 (ju lägre U-värde, desto bättre isolation). Det 
är alltså enorma skillnader i energieffektivitet mellan nya och 100 år gamla fönster.

Man kan enligt SINTEF, Bygg og Bevar m. fl. genom att installera ett fullvärdigt 2-lags energivindu på 
insidan av en fönsterpost – alltså i princip installera ett fullt isolerat fönster som normalt sitter på 
utisdan av fasaden på ett hus - på insidan av huskroppen i flukt med innerväggar – under gynnsamma 
och ideella förutsättningar få ner U-verdi på hela fönstret till 1,28 – ett verdi som fortfarande är långt 
ifrån dagens krav. Att installera ett varefönster förändrar karaktären på insidan av huset kraftigt, och 
som Bygg och bevar skriver själv ”På grunn av isolerglassets tyngde vil imidlertid rammens dimensjoner 
måtte økes noe. Ulempene ved denne løsningen er at vinduskarmen blir smalere. Vinduene blir 
innadslående, noe mange ikke ønsker.» Både Bygg og bevar och SINTEF påpekar att det skapar grogrunn 
för potentiellt skadlig fuktproblematik på grund av kondens, flyttning av köldpunkten in i huskroppen, 
obalans i lufttätthet och uttorkningskapacitet. Fönstrets totala Ljustransmission (alltså genomsläpp av 
dagsljus) minskas också från en verdi på 0,9 helt ner mot 0,66 beroende på ruteuppbyggning.

Vi står i den värsta energikrisen vår generation någonsin upplevt. Förbättrad energieffektivitet är en 
grundpelare i FNs bärekraftsmål – som Nordre Follo kommune vedtatt ska vara förande för sin 
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genomföring av sitt samhällsuppdrag. Att få ner bruken av energi är ett helt centralt mål för hela vårt 
samhälle, och en konkret existentiell fråga för framtida generationer.

Det vore, enligt vår mening, bättre om man valt samma strategi som till exempel Oslo kommune i detta 
hänseende; Det vill säga att fokus ligger på vägledning och regulering av hur förnying av fönster ska 
genomföras, istället för att begänsa möjligheten för att genomföra effektiva energireducerande tilltag 
som är helt i tråd med samhällets krav och realitet för övrigt. Oslo kommune har aktivt jobbat nu under 
många år med att ge de som önskar förnya gamla fönster verktyg och vägledning (Byantikvarins 
momentliste) på ett sätt som inte förringar kulturminnesvärnet, vare sig inomhus eller utomhus, och 
samtidigt ge både de boende, och samhället i övrigt, bättre inomhusklima, mindre fuktproblematik, 
bättre lydisolation och samtidigt ett väsentligt lägre energibruk. Idag går det att byta ut 100 år gamla 
fönster med nya som ser helt lika ut, byggs med samma kvalitet och hantverkstradition och som 
samtidigt möter dagens tekniska krav. Det är ett stort utbud av specialiserade fönstertillverkare som har 
detta som sitt specialfält. Dessa moderna typer av gamla fösnter omtalas konkret av Oslo Byantikvarie 
som skriver:

«En relativt ny isolerglassløsning til bevaringsverdige bygninger er vinduer som Termokittvinduet og 
Isokittvinduet. Disse består av et 2- eller 3-lags isolerglass som er montert i et spor i vindusrammen og 
forseglet med syntetisk kitt slik at vinduet fremstår som et tradisjonelt vindu med kittfals. Denne 
løsningen er et interessant kompromiss mellom godt utseende, enkel drift og rasjonell, moderne 
produksjon for sprosseløse 3. generasjonsvinduer.»
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