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 Vår ref.00.5.13 NFS  

 

 

Deres ref. 15/1248: Høring – forslag til forenklinger i SAK 10 og TEK 10  

 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til DiBKs brev av 25. februar d.å. med høringsfrist 26. 

mai 2015.  

 

NEF er grunnleggende positive til forenkling og deregulering av plan- og bygningslovverket som 

bidrar til en mer effektiv utnyttelse av den eksisterende boligmassen. Vi støtter arbeidet med å søke 

løsninger som vil kunne øke tilgangen på utleieboliger. Samtidig må også utleieboliger være 

underlagt noen grunnleggende krav til sikkerhet, brann/rømning mv.  

 

Pkt. 2.1. Presisering av søknadsplikt for ny boenhet - endring i SAK10 - ny § 2-2  

 

Formålet med denne endringen er å klargjøre skjæringstidspunktet for når det oppstår en ny og 

søknadspliktig boenhet. Utfordringen er at den løsningen som er valgt, kan skape rom for omgåelse 

av kvalitetskrav.  

 

I forslaget legges det opp til 3 kumulative vilkår for at en oppdeling av en eksisterende bolig skal 

være søknadspliktig tiltak og følgelig resulterer i en ny selvstendig boenhet. Dersom ikke alle c3 

vilkår er oppfylt, for eksempel der det ikke foreligger et fysisk skille mellom den nye enheten og 

den gamle, vil oppdeling kunne finne sted uten søknad og kvalitetskrav. Dermed vil den nye 

boenheten uansett størrelse og kvalitet ikke anses som en selvstendig boenhet.  

 

Forlaget åpner for et en boligeier kan omdisponere f.eks. hele kjelleren og/eller loftsetasjen i sin 

egen bolig til en/to store eller flere mindre enheter uten søknadsplikt og uten kvalitetskrav. Dersom 

en boligeier sørger for at de nye enhetene ikke har egen inngang eller ikke er fysisk adskilt, unngår 

han altså søknadsplikt selv om han i realiteten har utviklet f.eks. to store nye familieleiligheter i 

egen bolig. Er det f.eks. tilstrekkelig med et åpent trapperom fra hovedetasjen og ned til kjeller? 
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Det er hensiktsmessig å tydeliggjøre hva som skal til for at et tiltak utløser søknadsplikt, men det 

bør etter vårt skjønn vurderes begrensninger i størrelsen på eller antall enheter som kan etableres på 

denne måte.  

 

Meglerne er iht. eiendomsmeglingslovens § 6-7 (2) pålagt å opplyse om utleiemulighet ved 

salgsobjektene. Det følger av lovens forarbeider at denne opplysningsplikten gjelder for de 

selvstendige boenhetene. Dersom en eiendomsmegler opplyser om at en bolig har utleiemulighet, 

følger det av retts- og nemndspraksis at utleieadgangen skal være reell. I dette ligger det at 

adgangen til utleie skal være i tråd med kommunens regler og i utgangspunktet godkjent. Det er 

derfor viktig at eiendomsmeglerne vet om en utleiedel er lovlig eller ikke. Bakgrunnen er hensynet 

til at forbrukerne skal kunne forholde seg til den informasjon megler har gitt, med de økonomiske 

og praktiske konsekvenser det har. 

 

DiBK ber i høringsnotatet eksplisitt om tilbakemelding på om det kan være hensiktsmessig å 

oppstille et tilleggskriterium om seksjonering. All den tid plan- og bygningsloven og 

eierseksjonsloven ikke er harmonisert, kan ikke vi se at det er behov for å oppstille seksjonering 

som et vilkår for at tiltaket (oppdelingen) skal være søknadspliktig.  

 

Pkt. 3.1 Forenkling av krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (og omvendt) i 

boenhet – Endringer i TEK10 § 1-2 nytt 8. ledd  

 

Innledningsvis presiseres at vi ser behovet for å kunne lempe på de byggetekniske krav ved 

bruksendring av areal i et eksisterende bygg. Det er korrekt som DiBK påpeker at dagens regelverk 

kan utløse krav som gjør det umulig og/eller svært kostbart å omdisponere rom i en eksisterende 

enhet. Samtidig er det viktig å se behovet for slik lemping opp mot hensynet til grunnleggende 

sikkerhet og kvalitet.  

 

De foreslåtte unntaks-/lempningsreglene vil kunne bli aktuelle for et stort antall boliger, særlig 

dersom den foreslåtte nye § 2-2 i SAK 10 blir vedtatt som foreslått uten en størrelsesbegrensning 

eller en begrensing mht. antall nye boenheter. Skal man oppnå reelle forenklinger i regelverket, må 

man dog kunne gjøre klare og tydelige unntak i et ellers omfattende regelverk.  

 

Unntak som innebærer sikkerhetsrisiko bør unngås, f.eks. i forhold til rømming/redningsarbeid.  

Krav til en planløsning som gjør det enkelt å orientere seg (TEK § 12-5), er av vesentlig betydning 

med tanke på sikkerhet ved redningsarbeid under brann o.l.. NEF er skeptiske til å oppstille unntak 

fra dette kravet ved all bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt.  

 

Vi gjør oppmerksom på at forslaget om å fjerne kravet til radonsperre og/eller tiltak i byggegrunnen 

ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innen boenheten (unntak fra TEK § 13-5), kan skape 

en uklar rettssituasjon.  
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Etter strålevernforskriften § 6-5 ble det fra 1. januar 2014 innført krav om radonreduserende tiltak 

for boliger der eier ikke selv bor eller oppholder seg, herunder boliger med utleiedeler. Kravet 

gjelder der radonnivået overstiger 100 Bq/m3. Det er selve utleievirksomheten som utløser kravet. 

Det er altså ikke krav om radonmåling og etterfølgende tiltak dersom grensen er overskredet for en 

enebolig der eier selv bor – kun der han leier ut hele eller deler av boligen. Dersom endringen i 

TEK vedtas oppstilles det her et positivt unntak fra kravet til radonsperre når man etablerer den nye 

hoveddelen (som ofte vil være en utleiedel), mens selve utleievirksomheten som en eier etter 

bruksendring setter i gang med, vil utløse krav om radonmåling og eventuelle tiltak etter 

strålevernforskriften.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Eiendomsmeglerforbund 

 

Carl Geving         Nina Fodstad Skumsrud 

Administrerende direktør       Advokat /juridisk rådgiver 

Sign.          Sign.  

 

 

 

 


