




Sak 15/1248 
 
 
Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 i eksisterende bygg - Høringsuttalelse 
	  

Innledning 
Nøtterøy kommune ser det som positivt at departementet ønsker å forenkle byggereglene for 
eksisterende boliger. 
 
Følgende forskriftsendringer foreslås: 
 

- Presisering av søknadsplikten for ny boenhet, tydeliggjøring av begrepet «boenhet» 
- Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak 
- Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet 
- Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområder. 

 
Nøtterøy kommune vil under kommentere forslagenes strekpunkt 1 og 3. 
 
 
Utgangspunkt 
Nøtterøy kommunes erfaring når det gjelder problematikken rundt etablering av utleieenheter er i 
første rekke knyttet til spørsmål om når det oppstår en søknadspliktig boenhet. Kommunen har 
gjennom en årrekke opparbeidet god kompetanse og velfungerende praksis både med tanke på 
informasjon utad, behandling av søknad om bruksendring, og også oppfølging av selvstendige 
boenheter som ikke er godkjente – dvs. ikke har blitt omsøkt. 
 
De siste månedene har kommunen imidlertid erfart at sanksjonsvedtak etc. knyttet til 
ulovlighetsoppfølging har blitt opphevet etter klagebehandling av fylkesmannen med henvisning 
til Prop. 99 (2013-2014).  
 
Nøtterøy kommune hilser derfor forskriftsendringer og presiseringer velkommen.  
 
Imidlertid ser kommunen at spesielt presiseringen av begrepet «boenhet» vil slå meget uheldig 
ut, og ønsker derfor i første rekke å bidra med sin kompetanse og erfaring i denne 
høringsuttalelsen. 
 
Arealer som leies ut innenfor en boenhet 
Dette mener Nøtterøy kommune kommer inn under begrepet «hybel», og forstås slik at leietager 
må benytte romfasiliteter som ikke inkluderes i det arealet man leier f.eks. når leietager er 
avhengig av å låne kjøkken, bad/toalett osv. i hovedenheten.  
 
Det er gjentatte ganger understreket i uttalelser og i lovforarbeider at plan- og bygningsloven 
ikke styrer utleie, og kommunen er helt enig i dette prinsippet etter forståelsen av hybel-begrepet 
ovenfor.  
 
Med unntak av bruksendring til et rent hybelhus og evt. vedtatte bestemmelser i kommuneplan, 
har etablering av et utleieareal på denne måten aldri ment å være søknadspliktig. Det kan derfor 
heller ikke stilles tekniske krav utover at arealet som bruksendres må være godkjent som 
hoveddel. 
 



 
 
 
Arealer som tilrettelegges for egen husholdning 
Et slikt areal er komplett med hensyn til funksjoner. Alle nødvendige hovedfunksjoner, jfr. TEK10 
§ 12-2, 3. ledd, befinner seg innenfor et avgrenset areal som alle er tilgjengelige uten 
kommunikasjonsvei gjennom annen enhet. Bruker av dette arealet er ikke avhengig av å bruke 
en hovedfunksjon i hovedenheten. Kommunen mener at det i slike situasjoner er snakk om en 
selvstendig, separat boenhet som er søknadspliktig. Ved søknadsplikten inntrer pr. i dag også 
de tekniske krav fullt ut. 
 
 
Kommentarer 
Plan- og bygningslovens formål er bl.a. å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner. Nøtterøy kommune mener de foreslåtte endringer av 
forståelsen av hva en selvstendig boenhet er, og i praksis i svært mange tilfeller også være fritatt 
for søknadsplikt og dertil hørende tekniske krav, er stikk i strid med den viktigste oppgaven plan- 
og bygningsmyndighetene har, nemlig å påse at kommunens innbyggere har en trygg og god 
bolig.  
 
En slik utvikling som presiseringen/forslaget legger opp til vil etter kommunens syn være direkte 
motstridende med innholdet i St. melding 17 (2012-2013) – «Byggje – bu – leve». Fra 
meldingens kap. 5.3.4 siteres: 
 

Krav til kvalitet 
 
Krav til kvalitet på bustader skal sikre at bustadene har ein byggteknisk standard der det 
er teke omsyn til viktige forhold som liv, helse og miljø. Reglane gjeld for bustader 
generelt, og det gjeld ikkje eigne reglar for leigebustader. Bustader eller delar av 
bustader kan leigast ut utan særskilt godkjenning frå kommunen. 
 
Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk på ein bustad må dei følgje dei 
same krava til kvalitet som nybygg. Byggjereglane i dag meir kompliserte enn dei treng å 
vere, for folk som ynskjer å etablere utleigeeiningar i eksisterande bygg. For å stimulere 
til etablering av utleigebustader vil departementet vurdere forenklingar av byggjereglane 
for utleigeeiningar i eksisterande bygg. 

 
Kommunen mener sitatet legger vekt på at det er de tekniske kravene i TEK10 som bør 
forenkles og ikke ment slik at søknadsplikten for etablering av egne boenheter beregnet på 
utleie skal bortfalle. 
 
Kommunen kan ikke se at forslaget/presiseringen av begrepet «boenhet» vil bli en forenkling – 
snarere tvert imot. Kommunen har inntrykk av at man gjennom prosessen har blandet sammen 
situasjoner hvor arealer leies ut innenfor en bruksenhet (altså «hybel»), med situasjoner hvor 
arealer tilrettelegges for en egen og selvstendig husholdning for utleie i samme bygning. 
 
I Prop. 99 L (2013-2014) er det tatt inn en presisering av når det oppstår en søknadspliktig 
boenhet etter plan- og bygningsloven. Nærværende forslag til endringer i SAK10 avklarer 
nærmere når det oppstår en søknadspliktig boenhet: 
 

- Har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett 



- har egen separat inngang, og 
- er fysisk adskilt fra øvrige enheter. 

 
Av disse tre kumulative forutsetninger er det etter kommunens erfaring det siste som oftest 
medfører gråsoner. Kommunen har flere ganger erfart at det blir etablert åpenbare kunstige 
åpninger mellom enhetene – enten vha. dør eller «sluser» hvor det mellomliggende rommet 
hevdes å ha fellesfunksjon for begge enhetene, selv om rommets funksjonalitet er å finne igjen 
andre steder. Det er samtidig alternative innganger til enheten utenfra og/eller via fellesareal 
(gang, vindfang osv.). Åpningen synes altså å ikke ha annen reell funksjon annet enn å omgås 
søknadsplikten for bruksendring etter plan- og bygningslovens § 20-1 – se eksemplene 
nedenfor. 
 
Kommunen kan ikke se at kravet om fysisk skille mellom enhetene er ensbetydende med at det 
ikke kan være åpninger mellom dem i det hele tatt slik som i eksemplene viser, så fremt 
åpningene er utstyrt med konstruksjoner/bygningsdeler som er egnet for å avgrense/privatisere 
ett eller flere arealer på innsiden.  
 
Det er mulig å tenke seg situasjoner hvor en slik åpning mellom utleieenhet og hovedenhet kan 
være en helt nødvendig rømningsvei for det/de rommene som utgjør et utleieareal innenfor. 
Dersom forslaget blir realitet, vil altså en slik enhet ikke være søknadspliktig (under forutsetning 
av at rommene er godkjent brukt som hovedrom) med begrunnelse at vilkår om fysisk skille ikke 
er oppfylt. Enheten blir dermed heller ikke å etterleve de materielle byggekravene.  
 
Nøtterøy kommune vil vise til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
prinsipputtalelse/fortolkning datert 22.04.2015 som omhandler hyblifisering. I uttalelsen heter det 
bl.a. at det foreligger en søknadspliktig bruksendring dersom det skjer en endring i forhold til hva 
kommunen tidligere har gitt tillatelse til eller det som følger av lovlig bruk. Det avgjørende er ikke 
om det foretas vesentlige endringer, men om det rent faktisk skjer en endring i forhold til 
reguleringsformålet eller tidligere bruk som er av betydning for de hensyn plan- og 
bygningslovgivningen er ment å ivareta. Kommunen mener i så måte at vilkåret om at det skal 
være fysisk adskillelse mellom enheter ikke er av avgjørende betydning, men at man i stedet må 
legge den faktiske bruken til grunn for søknadskravet, jfr. også dagens SAK10 § 2-1. 
 
Det er helt avgjørende at bruksendringen er søknadspliktig slik at både leietagers og utleiers 
sikkerhet kan ivaretas. Det gjelder spesielt dersom enheten ikke kan etableres selv med 
senkede tekniske krav. Det er i disse situasjoner samfunnet må ha et system for å gripe inn, og 
den muligheten vil forsvinne dersom forskriftsendringene vedtas slik de er foreslått. 
 
Forslaget er også betenkelig ut fra et VVA-teknisk ståsted. Det vil kunne etableres boenheter i 
områder hvor avløpet går urenset til sjø uten at kommunen får vite om det. Nøtterøy kommune 
har i dag en utslippstillatelse som begrenser muligheten til å godkjenne nye boenheter i områder 
av kommunen hvor avløpet ikke ledes til interkommunalt renseanlegg. Videre vil det kunne 
etableres boenheter i områder hvor kommunen allerede har kapasitetsproblemer. Dette vil 
medføre økt belastning på et nett som ikke er beregnet for en økning i avløpsmengden. Det vil 
også bli en forskjellsbehandling i forhold til årsgebyrer ettersom boenheter som ikke blir omsøkte 
vil kunne slippe gebyrileggelse, i motsetning de som blir omsøkt. 
 
 
 
 
 



Eksempler 
Nedenfor følger eksempler på tilfeller hvor det gjøres bygningstekniske grep nettopp for å unngå 
søknadsplikten. Eksemplene er reelle saker som kommunen enten ikke kan gå videre med, eller 
som har blitt omgjort etter klagebehandling. 
 
Rombenevningene markert i rødt er de rom som kommunen mener inngår i enheten, og som til 
sammen utgjør en selvstendig boenhet. 
 
Eksempel 1 
 

 
 
Kommunen mener dette klart er en egen, separat boenhet som er søknadspliktig. 
Problematikken knytter seg til en intern trapp som forbinder enheten i sokkel med enheten i 1. 
etg. ovenfor. Sokkelenheten inneholder alle funksjoner som gjør det mulig å oppholde seg 
uavhengig av resten.  
 
Enheten har egen inngang fra utsiden og fremstår som hovedinngangen til bygningen. Innvendig 
trappepassasje er smal og tilrettelagt slik at den lett kan blendes igjen. 
 
Det skal legges til at i dette eksemplet ble enheten annonsert på Finn.no som «leilighet». 
 
  



 
Eksempel 2 
 

 
 
Tilfellet over er en reell sak hvor kommunen vedtok sanksjoner mot tiltakshaver for ulovlig å ha 
bruksendret godkjent enebolig til bolig med sekundærleilighet. Vedtaket ble omgjort av 
fylkesmannen etter klage. 
 
Kommunen mener at mellomliggende vaskerom kun er etablert for å unngå søknadsplikten. 
Enheten inneholder alle romfunksjoner som er nødvendig for å kunne oppholde seg innenfor 
arealet uavhengig av resten av boligen. Enheten har egen inngang til stue/kjøkkenkrok.  
 
Eksemplet viser at kravet om at enhetene må være fysisk adskilt (altså uten dør etc.) medfører 
at arealet som åpenbart er tilrettelagt for utleie uavhengig av resten nå vil bli unntatt 
søknadsplikt. Kommunen vil ikke lenger ha mulighet for å påse at det er nok utomhusarealer, 
lekeplasser, infrastruktur, parkeringsplasser etc. 
  



 
Eksempel 3 
 

 
 
Eksemplet viser en liten boenhet (etter kommunens syn) i sokkel på en godkjent enebolig. 
Enheten har egen inngang utenfra, men også en forbindelse til hovedenheten. Det er i dette 
reelle eksemplet innsatt branndør, og det er for kommunen helt klart et grep som er gjort for 
nettopp å unngå søknadsplikten. 
 
 
Konklusjon og forslag 
Kommunen mener at søknadsplikten for boenhet som etableres for utleie innenfor eksisterende 
bygningskropp beregnet på en økonomisk uavhengig husholdning, som består av alle 
romfasiliteter og som har egen inngang - enten fra utsiden eller gjennom fellesareal - må 
opprettholdes. Forutsetningen om at det må være fysisk skille i form av «tett vegg» mellom 
enhetene er ikke relevant - noe som eksemplene ovenfor viser med all tydelighet. Det er 
viktigere at man vurderer om det rent faktisk skjer en endring i forhold til reguleringsformålet eller 
tidligere (godkjent) bruk som er av betydning for de hensyn plan- og bygningslovgivningen er 
ment å ivareta, og baserer søknadsplikten på bakgrunn av den vurderingen. 
 
Når søknadsplikten er avklart, foreslår Nøtterøy kommune at forslagene til forenklinger i 
byggteknisk forskrift legges til grunn for videre saksbehandling. 
 
Kommunen stiller seg altså bak forslaget om at de tekniske krav ved en slik bruksendring kan 
forenkles dersom bruksendringen likevel synes forsvarlig. På denne måten vil kommunen 
fortsatt kunne planlegge infrastruktur, utleier kunne etablere enheter lettere og billigere, og 
leietager får en bolig med bedre bokvaliteter. Fordelene med søknadsplikt er klart større for alle 
parter enn ulempene et evt. fritak medfører. 


