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Høringsuttalelse til "Eksisterende bygg - forslag til forenklinger i 
SAK10 og TEK10:"

Viser til forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 

488 og forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr 489.

Innledningsvis er vi positive til forenklinger, men er skeptisk til bakgrunnen for forenklingene og 

formålet med dem.

Vår skepsis knytter seg til følgende forhold:

1 Bruksendring av rom i kjeller og på loft
I vår kommune har vi mye trehusbebyggelse oppført etter andre verdenskrig. Bruksendring av rom i 
kjellere og på loft kan medføre at brannklassen endres for bygget. Endring av brannklassen 
forutsetter at det må utføres en rekke andre tiltak for å ivareta brannsikkerheten, og spesielt 
brannteknisk prosjektering må skje i tiltaksklasse 2.
Bruksendringer av rom i kjeller og på loft som medfører endring av byggets brannklasse må ikke 
unntas fra søknadsplikten.

2 Forholdet til lov om eierseksjoner
Unntak fra søknadsplikt for det som i realiteten er nye bruksenheter for bolig vil føre til en økning 
av seksjonerte og videresolgte leiligheter som ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven. 
Ansvaret for å få bragt forholdet i orden ligger hos hjemmelshaver, ofte en ny eier som ikke kjenner
til at leiligheten/seksjonen er ulovlig etter plan- og bygningsloven. I beste fall oppdager ny eier 
dette innen reklamasjonsfristen er utløpt – og kan reklamere eller heve kjøpet. I verste fall har han 
ingen å reklamere overfor. 
Han må selv ta ansvaret for å få leiligheten godkjent i ettertid, eller rette/tilbakeføre. Slike saker 
oppleves som en stor belastning for ny eier, og skaper mye ekstra arbeid for kommunen og nok 
også rettsapparatet. 
Dersom forskriftendringen vedtas må det stilles krav i eierseksjonsloven om at alle boligseksjoner 
skal være godkjent etter plan- og bygningsloven før kommunen kan godkjenne seksjonering etter 
eierseksjonsloven.
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3 Utleie 
Begrepet blir hyppig brukt i høringsnotatet, sjøl om dette er et begrep som ikke har relevans til lov 
og forskrift. 

Forslag til forenklinger gjennomsyres av at huseier kan tjene mere penger på å senke standarden på 
rom som kan leies ut. Vi mener dette er å gå feil vei. 

Forenklingene bør klart begrenses til å gjelde innenfor en boenhet/bruksenhet, og at endringer 
innenfor boenhet kan gjøres etter lempeligere krav som foreslått og uten søknad. 

4 Egen boenhet
Etter vår mening er det viktig at samlinger av rom som faktisk er boenheter, må defineres som 
boenheter. Brann- og lydskiller må være på plass. «fysisk atskilt» må bety at det ikke kan settes inn 
dør som fører til andre deler av bygningen «for syns skyld». I vår praksis har vi sagt at dør er et 
fysisk skille. Den kan låses og sågar bygges igjen.

Hvis høringsforslaget blir vedtatt, vil vi få en masse boenheter uten lyd- og brannskiller, uten utsyn, 
tilstrekkelig dagslys, isolering og med takhøyde 2,0 m. 

Forslaget må endres slik at bruksendring som medfører opprettelse av egen boenhet er 
søknadspliktig, og her er det særdeles viktig at brann- og lydkillekrav blir sikret.

5 Forholdet til pbl § 31-2, 4. ledd
Vi er usikre på om endringene er på kollisjonskurs med lovteksten, sett opp mot vilkårene for å gi 
tillatelse selv om tekniske krav ikke er oppfylt (uforholdsmessig kostbart/forsvarlig/nødvendig). I 
høringsnotatet legges det opp til at tiltakshaver sjøl skal bestemme nivået for isolering, f.eks.

Det vil som angitt i våre punkter 1 og 2 være særdeles viktig å skille mellom endringer innenfor 
egen boenhet, og der det etableres ny boenhet. Skille kan da være mellom unntatt søknad og der det 
kreves søknad for å sikre brann- og lydskille.

Viktig i disse tilfellene er også at bestemmelser i arealplan blir fulgt, peker spesielt på bygningstype 
vurdert mot det typiske for bygde omgivelser, eiendommens tillatte utnyttelsesgrad, krav til 
parkering og uteoppholdsareal.

6 Overgangsbestemmelser
Det må lages klare bestemmelser for oppfølging av endringer i bygninger, vil foreslå at endringer 
som er gjort før ikrafttreden av disse endrede forskrifter skal følge tidligere bestemmelser.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil kreve innrapportering fra tiltakshaver når dette tas i bruk og 
for å sikre at matrikkeldata for eiendommen blir oppdatert.  Disse endringen må innarbeides både i 
disse forskriftene og matrikkelforskriften.
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7 Veiledninger, skjemaer og informasjon
Det må utarbeides veiledninger for endringer som unntas søknadsplikt og hvilke krav eier skal ha. 
Skjemaer og informasjon må utvikles tilsvarende og legges lett tilgjengelig for alle aktører.

Med hilsen

Tor Åseng
bygningssjef

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift


