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Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 21.05.2015, PS 189/15  

Følgende ble vedtatt: 

Askøy kommune er positiv til at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes. 
Kommunen har ingen merknader til kriteriene.  

 

 
 
Henvendelser i saken kan rettes til saksbehandler Tore Mundheim, tlf: 56158213 
 
Med hilsen  
 
             
Else Gammelsrød  
leder politisk sekretariat  
 Britt Maren Troland 
 Konsulent 
    
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Samlet saksfremstilling 



 

 
 

  

 
 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - FORENKLINGER I SAK10 OG 
TEK10 VEDRØRENDE EKSISTERENDE BYGG - HØRING   

 
 

                                                                                 Samlet Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknikk og miljø 189/15 21.05.2015 
 
Saksbehandler:  Tore Mundheim Arkivsaknr.: 2013/6762-21 
 

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 21.05.2015  

Vedtak: 

Askøy kommune er positiv til at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes. 
Kommunen har ingen merknader til kriteriene.  

 

Behandling: 
 
Rainar Askildsen (FrP) fremmet følgende forslag: 

Askøy kommune er positiv til at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes. 
Kommunen har ingen merknader til kriteriene.  
 
Viggo Kristiansen (AP) fremmet rådmannens innstilling:  
Askøy kommune ser positivt på at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes. 
 
Kommunen har ingen merknader til kriteriene i bestemmelsens pkt. a) og b). Disse er i samsvar 
med det Askøy kommune har lagt til grunn tidligere, og synes også å være etablert praksis i de 
fleste kommuner. Kriteriet om fysisk adskillelse fra øvrige enheter i bestemmelsens pkt. c) 
vurderes mer problematisk. Askøy kommune anbefaler at formulering av kriteriet i 
bestemmelsens pkt c) vurderes på nytt.  
 
Høringsforslaget tas for øvrig til etterretning. 
 

Avstemming: 
Rainar Askildsens forslag:     For: 7 st. Mot: 4 st. (3AP, 1SV) 
Viggo Kristiansens forslag:     For: 4st.(3AP, 1SV), Mot: 7st.  
 
 



 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Askøy kommune ser positivt på at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes. 
 
Kommunen har ingen merknader til kriteriene i bestemmelsens pkt. a) og b). Disse er i samsvar 
med det Askøy kommune har lagt til grunn tidligere, og synes også å være etablert praksis i de 
fleste kommuner. Kriteriet om fysisk adskillelse fra øvrige enheter i bestemmelsens pkt. c) 
vurderes mer problematisk. Askøy kommune anbefaler at formulering av kriteriet i 
bestemmelsens pkt c) vurderes på nytt.  
 
Høringsforslaget tas for øvrig til etterretning. 
 

 

SAMMENDRAG 
Direktoratet for byggkvalitet har, på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
sendt på høring forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift 
(TEK10). Formålet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. 
Rådmannen har merknader til ny § 2-2 i SAK10, men anbefaler for øvrig at høringsforslaget tas 
til etterretning.  

Videre saksgang: 
Høringsuttale merket Sak 15/1248 sendes Direktoratet for byggkvalitet på epost post@dibk.no . 

Saksopplysninger: 
Direktoratet for byggkvalitet har, på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
sendt på høring forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift 
(TEK10).  
 
Formålet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. Dette 
forventes bl.a. å gi bedre tilgang på utleieboliger og gjøre det lettere for eier å tilpasse boligen til 
endrede behov. 
 
Det foreslås følgende endringer: 

• Presisering av søknadsplikt for ny boenhet, herunder tydeliggjøring av begrepet 
«boenhet» 

• Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlige foretak 
• Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet 
• Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområder 

 
Høringsbrev og høringsnotat vedlegges i sin helhet. 
 
Høringsfristen er 26.05.15. 

Vurdering: 
 

• Presisering av søknadsplikt for ny boenhet, herunder tydeliggjøring av begrepet 
«boenhet» 

 



Det foreslås ny bestemmelse som presiserer hvilke kriterier som må være oppfylt for at 
oppdeling av bolig i nye boenheter skal være søknadspliktig. 
 
Forslaget lyder som følger: 
 

«Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene 
a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, 
b) har egen inngang og 
c) er fysisk atskilt fra øvrige enheter. 

 
Søknadsplikten etter denne bestemmelsen gjelder ikke for eksisterende bolig hvor det 
allerede følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk at det er tillatt med flere boenheter.» 

 
Rådmannen er positiv til at kriterier for søknadspliktig boenhet forskriftsfestes da 
problemstillingen er svært aktuell og det tidligere har vært noe uklart når søknadsplikt oppstår. 
 
Rådmannen har ingen merknader til kriteriene i bestemmelsens pkt. a) og b). Disse er i samsvar 
med det Askøy kommune har lagt til grunn tidligere, og synes også å være etablert praksis i de 
fleste kommuner. I praksis volder heller ikke disse kriteriene store utfordringer. 
 
Kriteriet om fysisk adskillelse fra øvrige enheter i bestemmelsens pkt. c) vurderes mer 
problematisk. Dersom det med dette skal forstås lukkede skillekonstruksjoner vil man med 
enkle midler kunne omgå søknadsplikten, typisk ved å sette inn dører mellom enhetene som 
ikke skal ha noen reell funksjon og som er stengt for beboerne. Dette oppleves som en svært 
aktuell problemstilling i forhold til skille mellom kjellerleilighet og øvrig bolig, men også mellom 
ulike kjellerleiligheter. Konsekvensen er at ulike deler av en bruksenhet vil kunne benyttes av 
ulike husstander uavhengig av hverandre uten at det anses å foreligge flere boenheter. 
 
Etter kommunens vurdering er dette lite ønskelig. 
 
Antall enheter har for det første en viktig funksjon i forhold til å sikre gode bokvaliteter og 
tilfredsstillende løsninger i forhold til f.eks. krav til uteoppholdsareal, parkering, 
dimensjonering av VVA-anlegg osv. På alle disse områdene er krav i kommunens plangrunnlag 
knyttet opp mot antall enheter i de enkelte boliger. Dersom godkjent enebolig f.eks. fritt skal 
kunne benyttes av 3-4 husholdninger uavhengig av hverandre, skaper dette problemer i forhold 
til å sikre at infrastruktur og utomhusanlegg er tilfredsstillende dimensjonert. 
 
Oppdeling av bolig uten krav om søknad vurderes også som problematisk i forhold til 
bygningstekniske forhold. Det vises her til at behovet for bygningstekniske tiltak i form av 
brannskiller, lydskiller etc. vil være tilnærmet like stort enten det anses å foreligge 
søknadspliktig boenhet eller bare en atskilt bruk av samme boenhet. Krav i bygningsteknisk 
forskrift vil imidlertid bare gjøre seg gjeldende ved søknadspliktig boenhet.  
 
Med bakgrunn i over nevnte anbefaler rådmannen at formulering av kriteriet i bestemmelsens 
pkt c) vurderes på nytt.  
 

• Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlige foretak 
 
Videre foreslås det endring av eksisterende bestemmelse om unntak fra krav om bruk av 
ansvarlig foretak ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Endringen består i at også 
bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel, unntas fra krav om bruk av ansvarlig foretak. 
 
Rådmannen har ingen merknader til endringen. 
 

• Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet 
 
Det foreslås fritak fra nærmere angitte tekniske krav ved bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet.  



 
Rådmannen bemerker at for flere av kravene det nå foreslås gitt generelt unntak for, ofte gis 
unntak ut fra en konkret vurdering i den enkelte sak. Dette gjelder særlig kravet til energi, 
radontiltak i grunn og trinnfri tilkomst. Andre endringer, f.eks. endring av preakspetert ytelse 
for romhøyde fra 2,2 meter til 2,0 meter, går derimot utover det administrasjonen har akseptert 
som fritak. 
 
Rådmannen har ingen vesentlige merknader til endringene. 
 

• Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområder 
 
Det foreslås endring av reglene for tiltak på eksisterende bygg i fareområder.  
 
Forslaget åpner i hovedsak for at tilbygging, påbygging og underbygging med bruksareal inntil 
50 m2, samt bruksendring og ombygging, plasseres i laveste sikkerhetsklasse så lenge det ikke 
medfører redusert personsikkerhet eller etablering av ny bruksenhet. Dette i motsetning til 
tidligere hvor sikkerhetsklasse ble fastsatt som for nytt bygg og ut fra hva bygget ble benyttet til. 
 
Rådmannen vurderer lempingen som naturlig sett hen til at mange eksisterende bygg er 
beliggende i fareområder. Så lenge personsikkerheten ikke reduseres vurderes det som positivt 
med en oppmyking av kravene for materiell sikkerhet. Dette er også i samsvar med tankegangen 
som ligger til grunn for krav til geologisk undersøkelse i kommuneplanens bestemmelser. 
 
Rådmannen har ingen vesentlige merknader til endringene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det innsendes merknader til presisering av søknadsplikt for ny 
boenhet. 
 
Det anbefales for øvrig at høringsforslaget tas til etterretning.  
 
Se rådmannens innstilling. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Høringsbrev 
2 Høringsnotat 
3 Vedlegg til høringsnotat 
 
 
 
Kleppestø, 07.05.15 
 
 
Odd Magne Utkilen Knut Natlandsmyr 
rådmann fagsjef 
 
 
Rett utskrift 26.05.2015 
Britt Maren Troland  


