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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I 
BYGGESAKSFORSKRIFTENE 
 
 
2 Forslag til endringer i byggesaksforskriften. 
  

2.1 Presisering av søknadsplikt for ny boenhet. 
  

c) Enhetene må være fysisk atskilt 
Kommunen vil gjerne ha en nærmere redegjørelse på forskjellen mellom inngang 
fra fellesareal og intern forbindelse.   
 
Forslag til tilleggskriterium: seksjonering 
Kommunen finner at det ikke er nødvendig med et tilleggskrav om seksjonering da 
seksjonering går etter annet regelverk som ikke har de samme vilkårene for 
godkjennelse av egen boenhet. Dersom vilkårene etter plan- og bygningsloven og 
eierseksjonsloven var like, så ville det vært et relevant tilleggsvilkår.  
 

2.2 Bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel  
Nittedal kommune anser det som fornuftig og rimelig at tiltakshaver selv kan søke 
om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel da eier allerede kan søke om 
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.  
  

3.1 Forenkling av krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i en 
boenhet  
Forslaget legger opp til at krav knyttet til tilgjengelighet, planløsning, tilgjengelighet 
til bad/toalett, bod, utsyn og sollys, energi, radon, romhøyde og ventilasjon lempes, 
endres eller oppheves.  
 
Nittedal kommune er positiv til å lempe kravene ved bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel i eksisterende boliger, men merker oss at de nye arealene vil kunne få 
redusert bokvalitet. Kommunen finner at selv om de nye kravene ikke medfører 
vesentlig økt risiko fra et helsemessig synspunkt, så er det sannsynlig at de nye 
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uteleiearealene med redusert bokvalitet ofte vil leies ut til ressurssvake personer og 
familier som f. eks. aleneforsørgere med små barn. 
 
Kommunen ser også at forslaget er delvis i motsetning til foreslåtte endringer for 
nybygg ved krav om passivhusstandard som et miljøtiltak for å minske 
energiforbruket samtidig som dette forslaget legger opp til at lite energieffektive 
arealer i eksisterende boliger nå skal bruksendres til soverom/stuer og lignende.  
 
Som direktoratet selv påpeker vil dette kunne føre til uheldige spekulasjoner ved 
nybygg på den måten at utbygger angir arealer som tilleggsareal, for etterpå å 
bruksendre dette arealet. Nittedal kommune ber om at det ses nærmere på dette.  
 
Videre vil vi påpeke at det fremstår som uheldig at kravet til bod-areal fjernes ved 
bruksendringer.  
 
3.2 Forenkling av krav ved tiltak på eksiterende bygg i fareområder  
Nittedal kommune anser det fornuftig at mindre tilbygg/påbygg i enkelte 
fareområder tillates uten søknad om dispensasjon.  
 
Nittedal kommune mener at det ikke vil være naturlig å ha arealgrenser ved 
bruksendring/ombygging da dette lett kan omgås ved å dele opp søknaden i flere 
deler.  
 
Som det opplyses skal ikke endringene redusere kravene til personsikkerhet. Både 
ved at det ikke skal oppholde seg flere personer enn tidligere i bygget og at de som 
bruker bygget ikke skal oppholde seg der mer enn før. Kommunen ber om en 
redegjørelse for hvordan dette skal etterleves og hvordan en skal sikre dette ved 
kjøp og slag av boliger i fareområder eller utleie til tredjepart.  
 
Dessuten anbefaler kommunen at det i lovverket eller veiledningen til dette kommer 
med en klargjøring og drøftelse av kommunens erstatningsansvar som følge av 
godkjenningen av tilbygget/påbygget dersom ras/flom skulle inntreffe.  
 
   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne-Birgitte Sveri Gudmund Røgeberg 
rådmann saksbehandler 
 
Ekspedert uten underskrift  
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