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Innledning
Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner ble opprettet av DiBK i 2013 for å etablere en dialog med
eier- og forvalterorganisasjonene knyttet til regelverksutvikling og virkemiddelbruk. Forumet tok etter eget
ønske og i forståelse med DiBK over ledelse av forumet i 2016. Forumet står ikke på listen over
høringsinstanser for TEK17 høringen. Eier- og forvalterforumets organisasjoner representerer de som eier og
forvalter private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge. Vi er i sum en viktig aktør i verdikjeden i den
forstand at all byggevirksomhet bestilles og betales og brukes av medlemmene. Vi ønsker gode bygg for våre
brukere og samfunnet og har sammenfallende mål med myndighetene. For å nå målene har myndighetene
regelverk. Eierne har pengene og styrer arkitekter, rådgivere og entreprenører gjennom bestillinger.
Hvordan kan eier ivareta egne og samfunnets krav i bestillingen og gjennomføringen av sine
byggeprosjekter? Dagens tilsynsordning for nybygg med leverandørenes egenkontroll og uavhengig kontroll
er for eksempel ikke tilfredsstillende. En samordning mellom myndigheter og eiere vil kunne gi
leverandørene den krevende kunden som trengs for å utvikle byggebransjen og redusere kostnadene.
Forumet ønsker et samarbeide med myndighetene om å heve bestillerkompetansen og hjelpe til med å
utvikle et bedre fungerende regelverk.

Hvordan gjøre regelverket overkommelig og forståelig?
Eiere og forvaltere er underlagt et omfattende regelverk jamfør Føyenrapport om eiers offentligrettslige
ansvar. Det totale regelverkstrykket er meget stort. I et byggeprosjekt er teknisk forskrift med tilhørende
veiledning det styrende regelverket. Når bygget tas i bruk er det en rekke andre regelverk med tilhørende
tilsyn som tar over. Branntilsynet, El tilsynet, NVE, Arbeidstilsynet, Forurensingstilsynet, Fylkesmannen,
Bevaringsmyndigheter, Mattilsynet, Helsetilsynet m.fl. Hvorfor ett regelverk for nybygg og mange for bygg i
bruk? Hvorfor henger ikke regelverkene bedre sammen?
Myndighetene er fra eiers ståsted ”mangehodet” og opptrer ukoordinert. TEK17 føyer seg inn i rekken av
mange ukoordinerte regelverksendringer. Det er en omfattende regelendring som gjøres. Stadige endringer
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av regelverk og mangel på koordinering skaper en uoversiktlig og uholdbar situasjon med tanke på det
offentligrettslige ansvaret eier har. Det fører i realiteten til ulovlige tilstander fordi mange eiere har gitt opp
å holde seg oppdatert. Nåværende ukoordinerte situasjon fører også til et omfattende sløseri med ressurser
hos myndighetene og hos eiere som prøver å ivareta sitt offentligrettslige ansvar.
Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) har startet et prisverdig arbeid med å samle representanter fra
regelverksmyndighetene (DiBK, Arbeidstilsynet, DSB, Helsedirektoratet) for å oversette regelverkene til en
felles sjekkliste for internkontroll av bygg i bruk (IK bygg). Det er behov for tilsvarende samordning for
regelverkene for nybygging.
Eier og forvalterforumet ønsker TEK skal bli et aktivt styringsverktøy for kvalitet i byggeprosjekter og
bidrar gjerne til dette.

Budskapet i TEK drukner i paragrafer
TEK har utviklet seg over tid. Det har ført til at nye bestemmelser er plassert dels i forskrift og dels
veiledning. Den er over tid blitt uoversiktlig og budskapet er i ferd med å forsvinne.
Det har vært en intensjon i TEK17 til å rendyrke forskriften til å være funksjonsbasert. Det vil si krav til hva
som skal oppnås. Forslaget til TEK17 er fremdeles meget omfattende og man beskriver funksjonskrav på et
detaljert nivå. Budskapet drukner.
Hvordan oversette teknisk forskrift? Hva er det som skal oppnås i byggene vi bestiller?
Forskrift – funksjon
§10 Huset skal ikke rase sammen
§11 Ingen skal brenne inne og brannen skal ikke spre seg til naboen
§12 Alle skal kunne bruke bygget
§13 Ingen skal bli syke av å bruke bygget
§14 Bygget skal ikke belaste miljøet

Veiledning - Hvordan
Som eiere ønsker vi større grad av
frihet til å utfordre markedet til å
ivareta disse funksjonene. Dagens
veiledning er for styrende. Det fører
til manglende innovasjon og
nytenkning.

Eiere og forvaltere av bygg anvender i økende grad alternative og supplerende systemer for å ivareta
kvaliteten i sin byggevirksomhet. For næringsbygg er det for eksempel blitt vanlig å BREEAM-sertifisere
byggene. Dette er internasjonale kvalitetsstandarder som ivaretar kvaliteten (§10-14) og som brukes til
plassere byggene i ulike kvalitetsklasser med tanke på miljøbelastning (§14). Forumet mener myndigheten
må vurdere og anerkjenne standarder som alternativer til TEK17.
Forumet ber om en vesentlig forenkling av TEK noe som igjen legger til rette for digitalisering av
byggeprosessen.

Skal myndighetene kunne bestemme kravsnivå uten dialog og høring?
Plan og bygningsloven vedtas av Stortinget. Forskriften av regjeringen etter høring. Veiledningen til
forskriften bestemmes administrativt av departement/direktorat uten høring. Veiledningen er veiledende,
men blir i praksis oppfattet som en del av forskriften. Veiledningen beskriver hvordan forskriftens krav kan
overholdes ved å beskrive preaksepterte løsninger. Det vil si at veiledningen i stor grad beskriver kravsnivå.
Andre løsninger kan velges hvis man kan dokumentere at de er like gode som de preaksepterte løsningene.
En viktig hensikt med TEK17 har vært å rydde ved å plassere funksjonskrav i forskrift og konkrete krav i
veiledning. Eier og forvalterforumet mener dette er et fornuftig grep. Vi er imidlertid skeptiske til at
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fastsettelse av kravsnivået overlates til departement og direktorat uten krav om høring. Denne
konsekvensen av TEK17 er ikke vurdert.
TEK har mange interessenter. Eiere og forvaltere har så langt i liten grad vært flinke til å ivareta sine
interesser i prosessen. Sterke interesseorganisasjoner har vært flinkere til å påvirke innholdet i TEK.
Myndighetene skal lytte til alle og foreslå regler utfra et helhetssyn. Det er i denne sammenheng viktig med
synlighet om hvem som påvirker i regelverksprosessen.
Eiere og forvalterforumet ønsker nå å komme med i regelverksprosessen på et tidligere stadium for å være
med å foreslå og komme med ideer til forbedring. Når nye regler kommer på høring er det som oftest for
sent. Som nå. Vi mener direktoratet bør opprette et fast regelverksforum der de berørtes organisasjoner kan
møtes for å utveksle erfaringer med regelverket og foreslå forbedringer. Forumet vil være en pådriver for
dialog framfor høring.
Forumet mener både forskrift og veiledning må underlegges demokratiske prosesser og at eiere og
brukere som står øverst i verdikjeden må være sterkt representert.

Kostnadene med implementering av regelverksendringer må sees opp mot nytten
Kostnadene knyttet til regelverksendringer betales til slutt av eiere, brukere og leietakere av bygg. Det vil i
realiteten si hele samfunnet. Denne kostnaden må derfor kartlegges før man setter i gang
regelverksendringer.
Det tar tid å sette seg inn i et nytt regelverk. TEK17 er en meget omfattende regelverksendring. Ansvarlige
søkere, prosjekterende, utførende, kontrollerende og tiltakshavere vil måtte sette seg inn i det nye
regelverket. Der du var vant til å finne bestemmelser må du nå lete og spørre. Usikkerheten om hva som
gjelder øker risikoen for leverandørene som kan løse det med risikopåslag. Kursleverandører vil tilby kurs i
TEK17. Det vil gå med tid til å reise og sette seg inn i regelverket. Systemleverandører som leverer systemer
basert på TEK må legge disse om.
Disse implementeringskostnadene er ikke tatt med i de samfunnsøkonomiske analysene som er utført.
For eier- og forvalterforumet er dette meget interessante kostnader å få frem fordi regningen for
leverandørenes ressursbruk sendes videre til eierne, brukerne og leietakerne som kunne brukt disse
ressursene til andre formål.
Forumet ber derfor om at det utføres en samfunnsøkonomisk analyse av ressursforbruket knyttet til
implementering av TEK17 som grunnlag for å vurdere om TEK17 skal implementeres.

Livsløpskostnader framfor investeringskostnader
TEK17 har hatt et fokus på reduserte byggekostnader. Det kan være dyrt å bygge billig. De
samfunnsøkonomiske analysene som er gjort tar utgangspunkt i reduserte byggekostnader men vurderer
ikke de reelle kostnadene som eiere og brukere og samfunnet har over tid. Vi vet at dette er krevende
analyser, men det må til for å gi et riktig bilde av effekten av regelverksendringer.
Forumet ber om at de samfunnsøkonomiske vurderingene ivaretar livsløpsperspektivet.
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TEK 17 – unødvendig stopp på vei til digitalisering?
Altinn oversetter et omfattende regelverk til et digitalt grensesnitt. Den vanlige borger trenger ikke kunne
regelverket for å svare. Vi ser for oss tilsvarende grensesnitt for den framtidige digitale byggesaken som er
bebudet til 2020? Her vil kravene fremgå av spørsmålene som skal besvares for å få byggetillatelse. Brukeren
trenger ikke forholde seg til forskriften og veiledningen.
TEK17 er i hovedsak en rydding i TEK 10 ved at funksjonskrav er søkt samlet i forskrift og at krav til hvordan
man skal oppfylle forskriftskrav skal fremgå av veiledningen til forskriften. Krav i forskrift som ikke kan
verifiseres er strøket. Dette er positive intensjoner som forumet støtter. Å ha et ryddig regelverk er positivt
men ikke nødvendig for digitalisering. Eier og forvalterforumet ønsker digitaliseringen velkommen og tror
det vil effektivisere kommunikasjonen i byggeprosessen og forvaltningen. Vi er imidlertid utålmodige og
synes TEK17 er et unødvendig og kostbart trinn på vei til digitale løsninger.
Forumet mener TEK17 slik det nå er foreslått ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for digitalisering og
således blir et unødvendig stopp på veien.

TEK17 – økte kostnader som følge av endrede krav på brann og dokumentasjon
Brann
Kravene til brannseksjonering innebærer en betydelig skjerpelse og dermed kostnadsøkning. Vi mener det er
feil at man i bynære strøk ikke tar hensyn til brannvesenets slukkeberedskap.
Dokumentasjon
Kravene til dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav innebærer en betydelig skjerpelse i forhold til
hvordan analyser (særlig brann) har vært utført etter TEK10. Dokumentasjon av løsninger som avviker fra
preaksepterte ytelser må forventes å bli kostnadsdrivende.

Konklusjon
Myndighetene og bygningseierne har felles interesser i å heve bestillerkompetansen og gjøre TEK17 til et
instrument for å bestille kvalitet. Eier og forvalterforumet ønsker å etablere en løpende dialog med
myndighetene om regelverket.
Forumets styre ber om møte med KMD for å presentere eier- og forvalterforumet og drøfte TEK17.
Vi vil også invitere KMD til å delta på forumets møter. Førstkommende møte er 05.04.17 kl 9-14.
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