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Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift
(TEK17)
Forslag til ny forskrift.

Boligbygninger:

Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel
med diameter på minimum 1,50 m i tilgjengelige boenheter.  Forslaget støttes ikke

Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., slik at kravet bare gjelder den som har
størst areal.  Forslaget støttes ikke

Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel tilgjengelige små boliger inntil 50 m2. 
Forslaget støttes ikke

Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet. Forslaget støttes ikke

Endre krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende. Forslaget støttes

Fjerne krav om innvendig bod. Forslaget støttes ikke

Redusere krav til oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, barnevogner mv. (sportsbod) for små
boliger inntil 50 m2. Forslaget støttes ikke

Fjerne krav om utsyn fra soverom. Forslaget støttes ikke

Lemping ved at ny preakseptert ytelse angir at gjennomsnittlig daglysfaktor på 2 % gjelder i rommets
oppholdssone. Forslaget støttes ikke

Fjerne krav om parkeringsplass, men beholde krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for
forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Forslaget
støttes

Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk sprinkleranlegg (brannmotstand til trappeløp,
brannmotstand til vinduer mot utvendig rømningsvei og branntekniske ytelser til innvendig overflater i store
brannceller og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under øverste kjellergulv). Forslaget støttes

Studentboliger:

Innføre preakseptert ytelse med redusert diameter for snusirkel fra minimum 1,5 m til minimum 1,30 m.
Forslaget støttes ikke

Fjerne krav om oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, barnevogner mv. (sportsbod). Forslaget
støttes ikke

Redusere krav til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei.
Forslaget støttes

Alternativt forslag som direktoratet ber om synspunkter på:

Redusere andel tilgjengelige boliger inntil 50 m2 fra 50 % til 40 %. Anbefales ikke

Koble installasjon av heis i boligbygninger og krav om automatisk brannslokkeanlegg, slik at også frivillig
installasjon av heis utløser krav om slokkeanlegg. Anbefales

Andre typer byggverk:

Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk sprinkleranlegg (brannisolering av
ventilasjonskanaler i enkelte bygninger, brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot utvendig røm-
ningsvei, ytelser til innvendige overflater i store brannceller, ytelser for produkter til kjøle- og fryserom og ytelse
knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under øverste kjellergulv). Forslaget støttes

Lempe preaksepterte ytelser knyttet til optiske alarmorganer slik at disse blir mer målrettet mot rom der slike
alarmorganer har en funksjon. Forslaget støttes

Redusere krav til rampe (endre stigning fra 1:20 til 1:15) og øke maksimal høyde-forskjell mellom hvileplan fra 0,6



m til 1,0 m. Forslaget støttes ikke

Redusere krav til dørbredde til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav om universell utforming til 0,76 m.
Forslaget støttes

Fjerne krav om dobbel håndløper. Forslaget støttes

Angi en mer presis definisjon for «rom for varig opphold» som kan medføre at enkelte rom i byggverk for publikum
og arbeidsbygninger ikke blir omfattet av for eksempel krav til dagslys, utsyn og termisk inneklima. Forslaget
støttes

Ny preakseptert ytelse som angir at gjennomsnittlig daglysfaktor på 2 % i rommets oppholdssone, er å anse som
”tilfredsstillende tilgang på daglys”. Forslaget støttes ikke

Nytt punkt:

Askim kommune støtter ikke forslaget om at krav eller preakseptert ytelse for luminanskontrast reduseres fra 0,8
til 0,4.

Se vedlegg

Høringsuttalelse fra Askim kommune til forslag til TEK17.pdf

https://dibkwebnorth.blob.core.windows.net/hearingsprod/public/37731.41072.114a9ade-f17a-46e9-9515-bced2a125857/H%C3%B8ringsuttalelse%20fra%20Askim%20kommune%20til%20forslag%20til%20TEK17.pdf
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Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Rådmannen forslår at det avgis følgende høringsuttalelse: 

Forslag: Uttalelse: 

1.          Boligbygninger:  

1.1          Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 
1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 m i 
tilgjengelige boenheter. 

Forslaget støttes 

1.2          Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., 
slik at kravet bare gjelder den som har størst areal. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.3          Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel 
tilgjengelige små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.4          Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet. Forslaget støttes 

1.5          Endre krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende. Forslaget støttes 

1.6          Fjerne krav om innvendig bod. Forslaget støttes 

1.7          Redusere krav til oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod) for små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.8          Fjerne krav om utsyn fra soverom. Forslaget støttes 
ikke 

1.9          Lemping ved at ny preakseptert ytelse angir at gjennomsnittlig 
daglysfaktor på 2 % gjelder i rommets oppholdssone. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.10          Fjerne krav om parkeringsplass, men beholde krav om tilstrekkelig 
antall parke-ringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Forslaget støttes 

1.11          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot 
utvendig rømningsvei og branntekniske ytelser til innvendig overflater i store 
brannceller og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under øverste 
kjellergulv). 

Forslaget støttes 
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2.          For studentboliger foreslås i tillegg:  

2.1          Innføre preakseptert ytelse med redusert diameter for snusirkel fra 
minimum 1,5 m til minimum 1,30 m. 

Forslaget støttes 
ikke 

2.2          Fjerne krav om oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod). 

Forslaget støttes 
ikke 

2.3          Redusere krav til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i 
boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei. 

Forslaget støttes 

3.          Alternativt forslag som direktoratet ber om synspunkter på:  

3.1          Redusere andel tilgjengelige boliger inntil 50 m2 fra 50 % til 40 %. Anbefales ikke 

3.2          Koble installasjon av heis i boligbygninger og krav om automatisk 
brannslokke-anlegg, slik at også frivillig installasjon av heis utløser krav om 
slokkeanlegg. 

Anbefales 

4.          Andre typer byggverk:  

4.1          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannisolering av ventilasjonskanaler i enkelte bygninger, 
brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot utvendig røm-
ningsvei, ytelser til innvendige overflater i store brannceller, ytelser for produkter 
til kjøle- og fryserom og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under 
øverste kjellergulv). 

Forslaget støttes 

4.2          Lempe preaksepterte ytelser knyttet til optiske alarmorganer slik at 
disse blir mer målrettet mot rom der slike alarmorganer har en funksjon. 

Forslaget støttes 

4.3          Redusere krav til rampe (endre stigning fra 1:20 til 1:15) og øke 
maksimal høyde-forskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m. 

Forslaget støttes 

4.4          Redusere krav til dørbredde til bad i overnattingsrom som er unntatt fra 
krav om universell utforming til 0,76 m. 

Forslaget støttes 

4.5          Fjerne krav om dobbel håndløper. Forslaget støttes 

4.6          Angi en mer presis definisjon for «rom for varig opphold» som kan 
medføre at enkelte rom i byggverk for publikum og arbeidsbygninger ikke blir 
omfattet av for eksempel krav til dagslys, utsyn og termisk inneklima. 

Forslaget støttes 

4.7          Ny preakseptert ytelse som angir at gjennomsnittlig daglysfaktor på 2 % 
i rommets oppholdssone, er å anse som ”tilfredsstillende tilgang på daglys”. 

Forslaget støttes 
ikke 

 

 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2017 
 
Behandling: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF) har følgende bemerkninger til rådmannens 
forslag til høring: 

· Pkt 1.1 Forslaget støttes ikke. RMNF kan ikke akseptere at snurektangel reduseres fra 1,50 
meter til 1,30 meter.  

· Pkt 1.4 Forslaget støttes ikke. RMNF mener at de målene som står i TEK10 må beholdes.  

· Pkt 1.6 Forslaget støttes ikke. RMNF mener at kravet om innvendig bod skal opprettholdes. 

· Pkt 4.3 Forslaget støttes ikke. RMNF Mener at regelverket i TEK10 skal opprettholdes på dette 
området. 

· Nytt punkt: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter ikke forslaget om at krav 
eller preakseptert ytelse for luminanskontrast reduseres fra 0,8 til 0,4. 

Rådet mener at det har vært et fint arbeid fra administrasjonen i forhold til denne høringen. 
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Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, bortsett fra punktene: 1.1, 1.4, 1.6, 4.3, samt nytt punkt. 

 

 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Vedtak/Innstilling: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til høringsuttalelse, 
bortsett fra følgende punkt, samt nytt punkt: 
 

Pkt 1.1 Forslaget støttes ikke. RMNF kan ikke akseptere at snurektangel reduseres fra 1,50 meter til 
1,30 meter.  

Pkt 1.4 Forslaget støttes ikke. RMNF mener at de målene som står i TEK 10 må beholdes.  

Pkt 1.6 Forslaget støttes ikke. RMNF mener at kravet om innvendig bod skal opprettholdes. 

Pkt 4.3 Forslaget støttes ikke. RMNF Mener at regelverket i TEK 10 skal opprettholdes på dette 
området. 

Nytt punkt: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter ikke forslaget om at krav eller 
preakseptert ytelse for luminanskontrast reduseres fra 0,8 til 0,4. 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 

Forslag: Uttalese fra 
RMNF 

1.          Boligbygninger:  

1.1          Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 
1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 m i 
tilgjengelige boenheter. 

Forslaget støttes 
ikke  

1.2          Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., 
slik at kravet bare gjelder den som har størst areal. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.3          Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel 
tilgjengelige små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.4          Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet. Forslaget støttes 
ikke 

1.5          Endre krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende. Forslaget støttes 

1.6          Fjerne krav om innvendig bod. Forslaget støttes 
ikke 

1.7          Redusere krav til oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod) for små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.8          Fjerne krav om utsyn fra soverom. Forslaget støttes 
ikke 

1.9          Lemping ved at ny preakseptert ytelse angir at gjennomsnittlig 
daglysfaktor på 2 % gjelder i rommets oppholdssone. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.10          Fjerne krav om parkeringsplass, men beholde krav om tilstrekkelig 
antall parke-ringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Forslaget støttes 
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1.11          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot 
utvendig rømningsvei og branntekniske ytelser til innvendig overflater i store 
brannceller og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under øverste 
kjellergulv). 

Forslaget støttes 

2.          For studentboliger foreslås i tillegg:  

2.1          Innføre preakseptert ytelse med redusert diameter for snusirkel fra 
minimum 1,5 m til minimum 1,30 m. 

Forslaget støttes 
ikke 

2.2          Fjerne krav om oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod). 

Forslaget støttes 
ikke 

2.3          Redusere krav til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i 
boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei. 

Forslaget støttes 

3.          Alternativt forslag som direktoratet ber om synspunkter på:  

3.1          Redusere andel tilgjengelige boliger inntil 50 m2 fra 50 % til 40 %. Anbefales ikke 

3.2          Koble installasjon av heis i boligbygninger og krav om automatisk 
brannslokke-anlegg, slik at også frivillig installasjon av heis utløser krav om 
slokkeanlegg. 

Anbefales 

4.          Andre typer byggverk:  

4.1          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannisolering av ventilasjonskanaler i enkelte bygninger, 
brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot utvendig røm-
ningsvei, ytelser til innvendige overflater i store brannceller, ytelser for produkter 
til kjøle- og fryserom og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under 
øverste kjellergulv). 

Forslaget støttes 

4.2          Lempe preaksepterte ytelser knyttet til optiske alarmorganer slik at 
disse blir mer målrettet mot rom der slike alarmorganer har en funksjon. 

Forslaget støttes 

4.3          Redusere krav til rampe (endre stigning fra 1:20 til 1:15) og øke 
maksimal høyde-forskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m. 

Forslaget støttes 
ikke 

4.4          Redusere krav til dørbredde til bad i overnattingsrom som er unntatt fra 
krav om universell utforming til 0,76 m. 

Forslaget støttes 

4.5          Fjerne krav om dobbel håndløper. Forslaget støttes 

4.6          Angi en mer presis definisjon for «rom for varig opphold» som kan 
medføre at enkelte rom i byggverk for publikum og arbeidsbygninger ikke blir 
omfattet av for eksempel krav til dagslys, utsyn og termisk inneklima. 

Forslaget støttes 

4.7          Ny preakseptert ytelse som angir at gjennomsnittlig daglysfaktor på 2 % 
i rommets oppholdssone, er å anse som ”tilfredsstillende tilgang på daglys”. 

Forslaget støttes 
ikke 

Nytt punkt:  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter ikke forslaget om at krav eller preakseptert 
ytelse for luminanskontrast reduseres fra 0,8 til 0,4. 
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Det faste utvalg for plansaker 02.02.2017 
 
Behandling: 
Det faste utvalg for plansaker har følgende bemerkninger til rådmannes forslag til høring: 

· Pkt 1.1 Forslaget støttes ikke.   

· Pkt 1.4 Forslaget støttes ikke.  

· Pkt 1.6 Forslaget støttes ikke.  

· Pkt 4.3 Forslaget støttes ikke.  

· Nytt punkt: Det faste utvalg for plansaker støtter ikke forslaget om at krav eller 
preakseptert ytelse for luminanskontrast reduseres fra 0,8 til 0,4. 
 

Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, bortsett fra punktene: 1.1, 1.4, 1.6, 4.3. Nytt punkt 
påføres vedtak. 

 

 
Det faste utvalg for plansaker - Vedtak/Innstilling: 
Det faste utvalg for plansakers vedtak på forslag til høringsuttalelse: 

Forslag: Uttalelse fra 
FUP: 

1.          Boligbygninger:  

1.1          Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 
1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 m i 
tilgjengelige boenheter. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.2          Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., 
slik at kravet bare gjelder den som har størst areal. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.3          Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel 
tilgjengelige små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.4          Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet. Forslaget støttes 
ikke 

1.5          Endre krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende. Forslaget støttes 

1.6          Fjerne krav om innvendig bod. Forslaget støttes 
ikke 

1.7          Redusere krav til oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod) for små boliger inntil 50 m2. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.8          Fjerne krav om utsyn fra soverom. Forslaget støttes 
ikke 

1.9          Lemping ved at ny preakseptert ytelse angir at gjennomsnittlig 
daglysfaktor på 2 % gjelder i rommets oppholdssone. 

Forslaget støttes 
ikke 

1.10          Fjerne krav om parkeringsplass, men beholde krav om tilstrekkelig 
antall parke-ringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Forslaget støttes 
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1.11          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot 
utvendig rømningsvei og branntekniske ytelser til innvendig overflater i store 
brannceller og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under øverste 
kjellergulv). 

Forslaget støttes 

2.          For studentboliger foreslås i tillegg:  

2.1          Innføre preakseptert ytelse med redusert diameter for snusirkel fra 
minimum 1,5 m til minimum 1,30 m. 

Forslaget støttes 
ikke 

2.2          Fjerne krav om oppbevaringsplass eller bod for sykler, sportsutstyr, 
barnevogner mv. (sportsbod). 

Forslaget støttes 
ikke 

2.3          Redusere krav til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i 
boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei. 

Forslaget støttes 

3.          Alternativt forslag som direktoratet ber om synspunkter på:  

3.1          Redusere andel tilgjengelige boliger inntil 50 m2 fra 50 % til 40 %. Anbefales ikke 

3.2          Koble installasjon av heis i boligbygninger og krav om automatisk 
brannslokke-anlegg, slik at også frivillig installasjon av heis utløser krav om 
slokkeanlegg. 

Anbefales 

4.          Andre typer byggverk:  

4.1          Flere alternative branntekniske ytelser i bygninger med automatisk 
sprinkleranlegg (brannisolering av ventilasjonskanaler i enkelte bygninger, 
brannmotstand til trappeløp, brannmotstand til vinduer mot utvendig røm-
ningsvei, ytelser til innvendige overflater i store brannceller, ytelser for produkter 
til kjøle- og fryserom og ytelse knyttet til atkomst for brannvesenet til plan under 
øverste kjellergulv). 

Forslaget støttes 

4.2          Lempe preaksepterte ytelser knyttet til optiske alarmorganer slik at 
disse blir mer målrettet mot rom der slike alarmorganer har en funksjon. 

Forslaget støttes 

4.3          Redusere krav til rampe (endre stigning fra 1:20 til 1:15) og øke 
maksimal høyde-forskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m. 

Forslaget støttes 
ikke 

4.4          Redusere krav til dørbredde til bad i overnattingsrom som er unntatt fra 
krav om universell utforming til 0,76 m. 

Forslaget støttes 

4.5          Fjerne krav om dobbel håndløper. Forslaget støttes 

4.6          Angi en mer presis definisjon for «rom for varig opphold» som kan 
medføre at enkelte rom i byggverk for publikum og arbeidsbygninger ikke blir 
omfattet av for eksempel krav til dagslys, utsyn og termisk inneklima. 

Forslaget støttes 

4.7          Ny preakseptert ytelse som angir at gjennomsnittlig daglysfaktor på 2 % 
i rommets oppholdssone, er å anse som ”tilfredsstillende tilgang på daglys”. 

Forslaget støttes 
ikke 

Nytt punkt: Det faste utvalg for plansaker støtter ikke forslaget om at krav eller preakseptert ytelse 
for luminanskontrast reduseres fra 0,8 til 0,4. 
 

 
 
Saken gjelder:  

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) lagt ut forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, på høring. 

Politisk saksordfører:  Bjørnar Grønbech 

Denne saken skal sluttbehandles av det faste utvalg for plansaker. 
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Bakgrunn og saksopplysninger: 

DiBK skriver innledningsvis i høringsnotatet:  

Hovedhensikten med forslagene til endringer er et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til 
reduserte byggekostnader. Endringen omfatter både forskriften og veiledningen. Et regelverk 
som er enklere å forstå, er enklere å etterleve. Direktoratet foreslår endringer som vil bidra til 
lavere byggekostnader, primært for boliger. De foreslåtte endringene kan også bidra til 
redusert tidsbruk både ved prosjektering og kontroll og i myndighetsbehandling. 

TEK17 skal berede grunnen for neste generasjons byggteknisk forskrift. Framtidig regelverk skal 
tilrettelegge for digital samhandling mellom byggenæringens aktører og mot myndigheter. 

På noen kravområder vil veiledningen i realiteten være styrende for kvalitets- og 
sikkerhetsnivået. Direktoratet har derfor valgt å inkludere de viktigste forslagene til endring i 
veiledningen i høringsforslaget. 

Direktoratet ønsker også innspill til andre forslag til endringer i TEK som kan bidra til reduserte 
byggekostnader. Det gis ingen begrensinger på hvilke tema det kan spilles inn på. Eventuelle 
innspill vil vurderes i det videre forenklingsarbeidet. 

 

Det er ikke hensiktsmessig å sitere mye fra høringsnotatet i denne saksframstillingen, det henvises i 
stedet til selve høringsnotatet, der kap. 1.2 kort oppsummerer hovedinnholdet i forslaget.  

Høringsnotatet kan lastes ned her: https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-ny-
byggteknisk-forskrift/ 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser: 

Tverrfaglige vurderinger: 

Mange av endringsforslagene dreier seg om strukturering, forenkling og tydeliggjøring i forskriften. 
Disse endringsforslagene er ikke nærmere kommentert. 

De forslagene til endring av kravs- og ytelsesnivåer som rådmannen mener er av større betydning, er 
beskrevet i Vedlegg 1. I dette vedlegget har også rådmannen begrunnet sin anbefaling til uttalelse for 
hvert enkelt endringsforslag. 

 

Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 

Endringene i byggteknisk forskrift har ingen direkte påvirkning på kommunens omdømme. 

 

Vurdering av økonomi og organisasjon: 

Endringene i byggteknisk forskrift har ingen direkte påvirkning på kommunens økonomi og 
organisasjon. 
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Aktuelle planer, vedtak og dokumenter: 

Gjeldende byggteknisk forskrift, TEK10, med veiledning: https://dibk.no/byggeregler/tek/  

Høringsnotat: https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/101116_tek17/_horingsnotat-forslag-
til-ny-byggteknisk-forskrift_.pdf  

Forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, med merknader og utredninger: 
https://svar.dibk.no/nb/docs/37731/Paragraph/41001   

Forslag til ny forskriftstekst TEK17: https://dibk.no/globalassets/aktuelle-
horinger/101116_tek17/vedlegg-til-horingsnotatet.-forslag-til-ny-forskriftstekst-tek17.pdf  

Forskriftsspeil TEK10-TEK17: https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/101116_tek17/vedlegg-
til-horingsnotatet.-forskriftsspeil-tek10-tek17.pdf  

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Beskrivelse og anbefaling 
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