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Offentlig høring – Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - Eksisterende 
bygg

Det vises til direktoratets høringsbrev av 25.02.2015.

Fylkesmannen har merknader til følgende endringsforslagene i SAK10 og TEK10:

Forslag til ny § 2-2 i SAK10:

§ 2-2 oppdeling av boenhet

Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene 
a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soverom, 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.

Det må tilføyes ordet og avslutningsvis i pkt. a for å få klart fram at vilkårene a) – c) i 
bestemmelsen er kumulative. Bestemmelsen gjelder ved etablering av ny boenhet i eksisterende 
bolig. I veiledningen i SAK10 bør det i tilknytning til vilkåret i pkt. c klargjøres nærmere hva fysisk 
adskillelse mellom boenhetene innebærer. 

Formålet med bestemmelsen er i følge direktoratet å gjøre det enklere å omdisponere bruk av areal i 
bolig for dermed å gjøre det enklere å leie ut del av boligen. Formålet er videre å presisere når det 
oppstår en søknadspliktig oppdeling av boenhet i bolig.

Ettersom søknadsplikten allerede følger av pbl. § 20-1 første ledd g), mener Fylkesmannen at det i 
forskriften er tilstrekkelig å definere hva som nærmere skal forstås med en bruksenhet (boenhet).
Dersom det ønskes innredet en del av bolig som objektivt fremstår som egen boenhet etter 
definisjonen i SAK § 2-2, vil det foreligge et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-1. Denne 
definisjonen vil være uavhengig av de reelle eierforhold til enheten.
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Ordet «oppdeling» i pbl. § 20-1 vil fange opp søknadsplikten i seksjoneringssaker. I sistnevnte 
tilfelle vil det være den fremtidige eiersituasjonen som utløser søknadsplikt (og materielle krav etter 
TEK). Det vises til følgende setning i Prop. 99 L på side 85: «Når eier ønsker å opprette en ny 
selvstendig boenhet krever dette fortsatt søknad og tillatelse, typisk der hjemmelshaver samtidig 
søker om seksjonering etter eierseksjonsloven.» 

Fylkesmannen foreslår nedenfor at SAK § 2-2 fremstår som en ren definisjonsbestemmelse, mens 
selve søknadsplikten fremgår at pbl. § 20-1. Dersom SAK § 2-2 skal fremstå som en uttømmende 
bestemmelse om hvilke oppdelinger av leilighet som er søknadspliktige, bør seksjoneringstilfellene 
tas inn som et nytt pkt. d.

Fylkesmannen foreslår at bestemmelsen utformes slik:

§ 2-2 Oppdeling av bruksenhet (boenhet) i eksisterende bolig

Med bruksenhet i pbl. 20-1 første ledd bokstav g) menes boenhet som:
a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soverom, bad og toalett og
b) har egen inngang og
c) er fysisk atskilt fra øvrige boenheter i boligen.

Søknadsplikten etter pbl. § 20-1 første ledd g) gjelder ikke for eksisterende bolig hvor det allerede 
følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk at det er tillatt med flere boenheter.

Forslag til nytt åttende ledd i TEK 10 § 1-2:

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. 

(…)

(8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i 
forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum 
bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til 14-8.
Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel 
i boenheten.

Etter Fylkesmannens vurdering bør det presiseres i bestemmelsen at bestemmelsen ikke gjelder ved 
bruksendring som innebærer at det etableres en ny boenhet.

For øvrig har Fylkesmannen følgende merknader til forslaget:

Merknader til unntaket fra § 13-5.

Denne bestemmelsen er viktig for å ivareta beboernes helse. Fylkesmannen vil stille spørsmål ved 
om det er behov for å unnta denne bestemmelsen, da bestemmelsens tredje ledd allerede åpner for 
unntak dersom det dokumenteres at radonkonsentrasjonen er under grenseverdien.

Merknader til endring og presisering av preaksepterte ytelser i veiledning til TEK10:

§ 12-7 Krav til rom og oppholdsareal (romhøyde) og § 13-2 (ventilasjon i boenhet):

I høringsbrevet foreslås det at ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og omvendt skal 
preakseptert ytelse for romhøyde endres fra 2,2 m til 2,0 m. 
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Etter Fylkesmannens vurdering vil en romhøyde på 2,0 m medføre fare for at personer som befinner 
seg i rommet støter mot taklamper og skader seg. Fylkesmannen stiller også spørsmål ved om det er 
mulig å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet med romhøyde 2,0 m når det i høringsbrevet åpnes for at 
lufteventiler og et rømmingsvindu med høyde 0,6m og bredde 0,5m vil tilfredsstille preaksepterte 
ytelseskrav for ventilasjon.      

§ 13-12 Lys:

I høringsbrevet foreslås å fastsette at et vindu med høyde 0,6m og bredde 0,5 m vil tilfredsstille 
preaksepterte ytelseskrav til dagslys ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Forslaget vil etter Fylkesmannens vurdering kunne føre til vesentlig dårlige dagslysforhold enn det 
som ellers er nødvendig i oppholdsrom. Endringen vil trolig bety noe mindre i mindre 
oppholdsrom. Etter Fylkesmannens vurdering bør direktoratet vurdere om det er behov for å
differensiere mellom små og større oppholdsrom ved fastsetting av krav til dagslys ved 
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

TEK10 §§ 12-7, 13-12 og 13-13 har bl.a. som formål å hindre innestengtfølelse.
De foreslåtte bestemmelsene med tilhørende veiledning går svært lang i å tillate endringer av bygg 
som fraviker de nevnte bestemmelsene. Fylkesmannen vil foreslå at det som en motvekt til dette 
foretas innskjerpinger i reglene for nybygg. Det bør f.eks. stilles krav om at romhøyde i alle rom, 
også bod, bad og toalett skal være minimum 2,4 m. Dette vil gi bedre bostandard dersom rommet 
seinere blir bruksendret til rom for varig opphold. Det foreligger også en viss fare for at en 
tiltakshaver kan spekulere i at bestemmelsene for eksisterende tiltak er mildere enn for nye tiltak. 
En bygning er i prinsippet «eksisterende» når ferdigattest er utstedt. Det kan derfor reises spørsmål 
ved om unntakene bør gjelde bygninger oppført før et bestemt tidspunkt. Nybygg bør jo 
tilfredsstille kravene i lov og forskrift fullt ut.

Forenkling av krav ved tiltak på eksisterende bygg i fareområder:

Formålet med endringen TEK 10 § 7-2 og § 7-3 er å åpne for at det kan gjennomføres mindre tiltak 
på eksisterende bygninger i flom- og rasutsatte områder uten at det er nødvendig å søke om 
dispensasjon fra materielle krav i TEK10.

Fylkesmannen mener gjeldende regelverk i tilstrekkelig grad gir mulighet for utbygging i områder 
som er fareutsatt, gjennom planlegging, dispensasjoner og avbøtende tiltak. Grunnleggende og klare 
krav til sikkerhet ved endringer i eksisterende bygningsmasse innenfor fareområder gir 
forutsigbarhet for kommunene som plan- og bygningsmyndighet og for beboere i fareområder.

Vilkåret om at tiltaket ikke må føre til redusert personsikkerhet gir få føringer for hva som kan 
tillates av bruksendringer og påbygg/tilbygg ettersom det kan være uklart hva som medfører økt 
opphold eller bruk av en bygning. Bruksendring og påbygg/tilbygg vil i seg selv normalt medføre 
økt bruk og opphold. I tillegg vil bruken av bygningsmassen over tid kunne variere uten at det alltid 
vil være mulig å føre kontroll med om den endrede bruken medfører redusert personsikkerhet.

Vilkåret om at tiltaket ikke skal medføre redusert personsikkerhet innebærer at det i den enkelte 
byggesak må foretas krevende skjønnsmessige vurderinger når det gjelder hvordan flom- og 
skredfare, utforming og bruk av tiltaket over tid vil kunne innvirke på personsikkerheten både når 
det gjelder opphold i det nye tiltaket, men også på personsikkerhet i eksisterende bygning. Det bør 
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derfor i veiledningen til TEK 10 gis nærmere føringer for hva slags tiltak og bruk direktoratet 
mener at ikke fører til redusert personsikkerhet. 

For å sikre at bestemmelsene ikke medfører redusert personsikkerhet bør det vurderes om 
bestemmelsene bare skal gjelde bygninger med nærmere bestemte formål.       

Harald Thune Lone Merethe Solheim
Ass. fylkesmann avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Erik Thomsen/Knut Middelthon
Saksbehandler telefon: 51568879
E-post: fmroeth@fylkesmannen.no


