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OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 

VEDR. EKSISTERENDE BYGG 

 

Det vises til utsendt høringssak vedrørende ovennevnte.  Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

kommune har behandlet saken.   

Generelle merknader 

Rådet for funksjonshemmede viser til at mellom 90 og 99 % av boligmassen i Norge i dag 

utgjøres av eksisterende boliger, ikke nye. Ettersom Direktoratets høringsforslag berører 

eksisterende bygninger vil effekten av de forslag til forenklinger som gjøres, berøre svært 

mange.  I dag har kun rundt 7 % av eksisterende boliger besøkstilgjengelighet, og det eksisterer 

ikke statistikk på andelen av boliger med universell utforming. Regjeringens vedtak om å 

redusere kravet til nye boliger med 50 % når det gjelder universell utforming av leiligheter på 

opptil 50 kvadratmeter, vil resultere i at denne situasjonen ikke vil bedre seg i overskuelig 

fremtid. 

  

Direktoratets forslag begrunnes bl.a. i at det vil bli lettere for unge og særlig studenter å skaffe 

seg en midlertidig bolig. I den sammenheng vil Rådet også minne om at det i dag kun er 2 % av 

eksisterende studentboliger som er tilgjengelige. Regjeringen Stoltenbergs vedtak om at krav til 

nye studentboliger om universell utforming skulle reduseres fra 100 % til 20 %, kombinert med 

det foreliggende høringsforslaget om å fjerne krav til tilgjengelighet for utleieboliger som bl.a. 

skal kunne benyttes av studenter, vil føre til at heller ikke denne situasjonen vil bedre seg i 

overskuelig fremtid.  

 

Et generelt inntrykk av høringsforslaget er at departementets hovedmålsetting med forslaget er 

å redusere utgiftene for utleiere av boliger på bekostning av tilgjengelighet og kvalitet. Dette vil 

ramme ikke bare unge med midlertidig nedsatt bevegelsesevne, som gravide, eller personer 

som pga. ulike omstendigheter har behov for en tilgjengelig og kvalitativt god leiebolig, men 

også personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre som har behov for å leie bolig.  

Rådet vil også peke på betydningen av at man i offentlige dokumenter har en klar bruk av 

terminologi, særlig viktig er det å skille mellom bruk av «universell utforming» og 

«tilgjengelighet».  
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Kommentarer til de enkelte forslag 

 Ad kapittel 1 Bakgrunn: Rådet er kritisk til at Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet gjennom Direktoratet for byggkvalitet har «som 

målsetting å foreslå forenklinger i krav som indirekte angår utleie i del av eksisterende 

bolig» men samtidig gjør fjerning av krav til tilgjengelighet og energieffektivitet til 

hovedmiddel for å oppnå målet. Rådet vil spørre om bruken av termen «tilgjengelighet» 

i stedet for «universell utforming» som brukes i plan- og bygningsloven er bevisst. Vi 

vil minne om at «tilgjengelighet» er et prinsipp som særlig er rettet mot én spesifikk 

målgruppe,  - personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming er en strategi 

som gir en kvalitetsmessig forbedring for alle. Bruken av termen «tilgjengelighet» vil 

derfor på en uforholdsmessig måte gi dagens krav i plan- og bygningsloven et skinn av 

tiltak avgrenset til personer med nedsatt funksjonsevne.   

 

Rådet mener at direktoratet må avklare dette.  

 

 Samtidig som direktoratet påpeker at «i utgangspunktet regulerer ikke plan- og 

bygningsloven utleie (…) det er således ingen egne krav til utleieboliger i plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10)», påpeker man at «det har også skjedd 

en utvikling av kvalitetskravene i TEK10 som har aktualisert en bedre tilpasning av 

byggtekniske krav ved tiltak på eksisterende bygg». Dette gjelder ifølge KMD/DiBK 

spesielt kravene til «tilgjengelighet» og energieffektivitet, som man foreslår fjernet. 

Rådet vil her minne om at lov om husleieavtaler i dag har bestemmelser som 1) forbyr 

diskriminering av leiere på grunnlag av bl.a. nedsatt funksjonsevne og 2) i § 5.4 sier at  

«Leier av bolig kan med utleierens godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som 

er nødvendige på grunn av leierens eller husstandsmedlemmers nedsatte funksjonsevne 

(…) Om leierens plikt til å sette husrommet tilbake i opprinnelig stand gjelder § 10-2».  

§ 10-2 sier at: 

«Utleieren kan ikke uten særlig avtale kreve at leieren setter husrommet tilbake til 

opprinnelig stand så langt det gjelder endringer som leieren hadde rett til å utføre». 

Tilsvarende bestemmelser står i lov om burettslag og lov om eierseksjoner. Rådet mener 

at KMDs og DiBKs forslag om å gi unntak for krav om tilgjengelig boenhet for 

utleiebolig i eksisterende bygninger vil kunne svekke selv disse bestemmelsene om 

tilrettelegging.  

 

 Høringsforslagets punkt 3.1.2 Merknader til forslaget utdyper at det skal gis unntak fra 

bestemmelsene i §12-2 Krav om tilgjengelig boenhet i byggteknisk forskrift/TEK 10. 

Dette omfatter krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og 

sideplass ved dør ikke gjelder. Det samme gjelder krav til bad og toalett.  Tatt i 

betraktning av at eksisterende boliger som nevnt utgjør det overveiende flertall av 

boligmassen, og at regjeringen allerede har bestemt en 50 % reduksjon i krav om 

universell utforming av nybygg, vil forslaget føre til en forverret situasjon på 

boligmarkedet. Dette vil gjelde unge så vel som eldre, personer med midlertidig eller 

permanent nedsatt bevegelsesevne og andre som har behov for kvalitativt gode boliger. 
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Rådet mener at et kategorisk unntak i realiteten vil ekskludere svært mange personer 

som vil ha behov for universell utforming fra utleiemarkedet. Rådet vil derfor anbefale 

at unntaket ikke gjøres kategorisk men at det åpnes for en skjønnsmessig vurdering i de 

enkelte tilfeller, vurdert mot bl.a. prinsippet om uforholdsmessig byrde i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

 

 KMD/DiBK poengterer i avsnitt 3.1.3 Konsekvenser av forslaget at  

«forslaget vil også kunne bidra til økt volum av utleieboliger fordi det blir enklere å 

tilfredsstille tekniske krav i eksisterende bolig. Økt utleieareal gjør det lettere for unge 

og studenter å finne et sted å bo.»  

Rådet mener at det er kritikkverdig at departementet igjen vil svekke og fjerne krav til 

tilgjengelighet og universell utforming ved å peke på unges og studenters problemer i 

boligmarkedet og således stigmatiserer en befolkningsgruppe som en «hindring» mot at 

en annen befolkningsgruppe skal kunne få boliger. Når det gjelder de utfordringer som 

unge og studenter med nedsatt funksjonsevne møter i boligmarkedet viser vi til 

bemerkningene over.  

 

 Rådet er enig i høringsforslagets kommentar om at  

«En ulempe ved forslaget kan være at en økt del av utleietilbudet vil kunne få redusert 

boligkvalitet i forhold til i dag, og at nye boenheter etableres i etterkant med den følge 

at de nye enhetene har vesentlig reduserte tekniske krav».  

Rådet mener at en slik konsekvens er åpenbar og vil minne om at universell utforming i 

seg selv utgjør en viktig del av boligkvaliteten. Forslaget om å fjerne 

tilgjengelighetskravene vil bidra sterkt til en redusert kvalitet på utleieboliger og 

forverre de vanskelige forholdene mange møter i dag. 

 

Konklusjon 

Rådet for funksjonshemmede stiller seg kritisk til forslaget om å gi generelt unntak fra 

bestemmelser om universell utforming i byggteknisk forskrift for utleieboliger i eksisterende 

bygninger. Dette vil forverre den vanskelige situasjonen mange unge og voksne med 

midlertidig eller permanent redusert funksjonsevne møter i dag pga. dårlig boligkvalitet.  

 

Reviderte bestemmelser må omfatte krav om en skjønnsmessig vurdering i saker som gjelder 

utleie av bolig i eksisterende bygg, der krav til tilgjengelighet/universell utforming av 

utleiebolig vurderes mot uforholdsmessig byrde etter klare kriterier. Dette vil gi et bedre 

resultat som tar både hensyn til utleiers økonomiske interesser og behovet for et boligtilbud 

som gir likeverdig tilgang for alle.  
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Med hilsen 

 

 

 

Bente Arnesen 

rådssekretær 

 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

Kopi:  Byrådsavdeling for byutvikling. 

 

 


