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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg
Stavanger Kommune støtter det utsendte forslaget til endring, slik at det blir forskriftsfestet i TEK17 at det gjøres
klart for lademuligheter i alle nybygg og ved alle hovedombygginger.   

Forslaget er i tråd med Stavanger kommune sin vedtatte klima- og miljøplan. Et av målene i klima- og miljøplanen
er å redusere klimagassutslippene med 80 % fra 2015 til 2030, og at kommunen skal være en fossilfri kommune
innen 2040. Kommunen ønsker også å gjøre det lettere å velge utslippsfrie kjøretøy. De byggene som settes opp
nå skal stå mye lenger enn til 2040, og det totale regnskapet ved å legge inn lademuligheter under oppføring av
nybygg og ved hovedombygging blir mindre kontra å skulle legge frem slike muligheter seinere. Foreslåtte
endringer i TEK17 er et positivt bidrag til målene som er satt.  
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Stavanger Kommune støtter det utsendte forslaget til endring, slik at det blir 
forskriftsfestet i TEK17 at det gjøres klart for lademuligheter i alle nybygg og ved alle 
hovedombygginger.  
 
Forslaget er i tråd med Stavanger kommune sin vedtatte klima- og miljøplan. Et av 
målene i klima- og miljøplanen er å redusere klimagassutslippene med 80 % fra 2015 til 
2030, og at kommunen skal være en fossilfri kommune innen 2040. Kommunen ønsker 
også å gjøre det lettere å velge utslippsfrie kjøretøy. De byggene som settes opp nå skal 
stå mye lenger enn til 2040, og det totale regnskapet ved å legge inn lademuligheter 
under oppføring av nybygg og ved hovedombygging blir mindre kontra å skulle legge 
frem slike muligheter seinere. Foreslåtte endringer i TEK17 er et positivt bidrag til målene 
som er satt.  
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