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FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 - EKSISTERENDE BYGG - 

OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE 

 

Det vises til brev av 25.02.2015 med vedlegg vedrørende forslag til endringer i 

byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Oslo kommunes høringsuttalelse avgis av 

byråden for byutvikling på delegert myndighet. Som vedlegg 5 følger uttalelser fra 

virksomheter og bydeler innkommet i forbindelse med utarbeidelse av høringsuttalelsen. De 

innkomne uttalelsene er kort oppsummert i vedlegg 1.  

 

Innledning 

Direktoratet for byggkvalitet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

sendt på høring forslag til forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk 

forskrift (TEK10) ved tiltak på eksisterende bygg. 

Forslagene til endringer gjelder i hovedsak fire områder: 

1. Presisering av søknadsplikten for når det oppstår en ny boenhet i ny bestemmelse i 

byggesaksforskriften  

2. Unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak ved bruksendring fra hoveddel til 

tilleggsdel 

3. Lemping av bygningstekniske krav i TEK10 ved bruksendring (fra tilleggsdel til 

hoveddel) i eksisterende boenhet 

4. Forenkling av krav til tiltak på eksisterende bygg i fareområder 

 

I forbindelse med utarbeidelse av høringssaken er det innkommet innspill fra følgende 

kommunale virksomheter og bydeler: 

Brann- og redningsetaten, Omsorgsbygg Oslo KF, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Bydel 

Nordstrand, Bydel Grünerløkka, Bydel Stovner, Bydel Alna, Bydel Ullern, Bydel Frogner, 

Bydel Grorud og Bydel Bjerke, se vedlegg 1 og 5.  
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Nedenfor følger Oslo kommunes innspill og vurderinger knyttet til de enkelte 

endringsforslagene i den rekkefølgen de fremkommer av høringsnotatet av 25.02.2015. For 

ordens skyld gir Oslo kommune for hvert punkt en kort beskrivelse av endringsforslagene. 

Oslo kommunes vurderinger og innspill knyttet til de enkelte endringsforslagene 

Generelle innledende merknader 

Oslo kommune støtter regjeringens mål om forenkling og effektivisering av lovverket, og ser 

positivt på endringer som muliggjør mer hensiktsmessig utnyttelse av eksisterende bebyggelse. 

Oslo kommune mener det er tatt flere gode grep for å gjøre regelverket mer forutsigbart og 

enklere å forholde seg til både for private tiltakshavere og profesjonelle utbyggere. Det er også 

positivt at regjeringen ønsker å legge til rette for at det skal bli enklere for unge og studenter å 

finne et sted å bo, og for at familier i større grad kan bli boende i samme bolig ved 

familieforøkelse.  

Oslo kommune er opptatt av å sikre god bokvalitet og verdige boforhold for alle innbyggerne i 

kommunen. Det er viktig å se boligbyggingen i et lengre samfunnsmessig perspektiv når det 

gjelder både kvalitet og varighet av tiltakene som utføres. Befolkningens boforhold er viktig for 

folkehelsen, og offentligrettslige krav til kvalitet bidrar på denne måten til å sikre bedre helse 

for alle. Økt kvalitet på innbyggernes bostandard har vært en ønsket og styrt utvikling i Oslo 

kommune i et historisk perspektiv gjennom både sanering og rehabilitering av byens områder. 

Sikring av forsvarlig bokvalitet er også viktig for å ivareta forbrukernes interesser ved viktige 

og store investeringer. Dette er særlig viktig i en periode med sterk befolkningsvekst og økende 

forekomst av «byggjuks». 

Det er etter Oslo kommunes vurdering viktig å se endringsforslagene i høringsnotatet i 

sammenheng med hverandre, og hva de samlet sett medfører av implikasjoner. Etter Oslo 

kommunes syn kan enkelte av forslagene få utilsiktede negative konsekvenser ved at 

bokvaliteten forringes. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor deler av bolig leies ut og leietaker 

ikke har adgang til resten av boligen. Plan- og bygningsloven åpner ikke for at man kan påvirke 

eller styre hvilke beboere som vil benytte seg av slike utleieenheter som det søkes å legge bedre 

til rette for.   
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1. Presisering av søknadsplikten for når det oppstår en ny boenhet i eksisterende 

bolig 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i høringsnotatet en ny bestemmelse i 

SAK 10 § 2-2.  

 

 

 

Forslaget er en oppfølging av Prop. 99 L (2013-2014) om endringer og forenklinger i plan- og 

bygningsloven, Innst. 270 L (2013-2014) og Lovvedtak 93 (2013-2014). Departementet foretok 

her en presisering av når det oppstår en søknadspliktig boenhet etter plan- og bygningsloven § 

20-1 første ledd, bokstav g. Det ble tydeliggjort at en ny boenhet må kunne fungere som en 

selvstendig enhet og må ha alle hovedfunksjoner for en bolig. Videre presiserte departementet 

at enhetene må være fysisk adskilt fra øvrig boligareal i den eksisterende boligen, og at det først 

er når disse forhold er tilstede at søknadsplikten og materielle krav i plan- og bygningsloven vil 

gjelde. Forslaget til ny § 2-2 i SAK10 fremstår etter dette som en kodifisering av gjeldende rett 

i følge departementet.  

Oslo kommunes vurdering av forslaget 

Oslo kommune støtter departementets ønske om å sikre likebehandling og forutberegnelighet 

for både tiltakshavere og kommuner, på et område hvor det har rådet en usikker rettssituasjon 

og reglene er blitt håndhevet ulikt i kommunene. Oslo kommune støtter også departementets 

syn om at en tydeliggjøring av når det oppstår en søknadspliktig boenhet, vil kunne bidra til 

bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse, som kan komme studenter og unge til gode.  

Forslag til endringer 

i SAK10 

Gjeldende krav/ordlyd Forslag til endring 

Ny § 2-2 Oppdeling 

av boenhet 

Ingen tilsvarende bestemmelse i 

dagens 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, soveplass, 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. 

 



 

 

 4 

Forslaget til definisjon av når det oppstår en egen boenhet er i tråd med Oslo kommunes praksis 

på dette området, og har vært det siden departementets tidligere presisering.  

Oslo kommune mener imidlertid at å vektlegge fysiske kriterier alene ved definering av en egen 

boenhet også gir utfordringer. Dette knytter seg særlig til kriteriet om at det må være et fysisk 

skille mellom boenhetene. Kommunen har erfaring med at det etableres enheter som reelt sett 

fungerer som egne boenheter, men at kravene som stilles i plan- og bygningsregelverket omgås 

ved at det settes inn en dør mellom enhetene.  

Disse tilfellene skaper utfordringer for brannsikkerheten ved at beboerne ofte bare har tilgang 

til én rømningsvei - som ikke nødvendigvis fører direkte til det fri. Brann- og redningsetatens 

erfaringer er at dersom det i realiteten finnes flere boenheter i et bygg som ikke er utformet 

som egne brannceller, vil dette kunne medføre rask brann- og røykspredning som igjen kan føre 

til at rømningstiden blir mindre. Oslo kommune har erfaringer med at regelverket bevisst 

utfordres på denne måten, og at bygningsmyndighetene derfor ikke får anledning til vurdere 

tiltaket opp mot viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter og 

planbestemmelser. 

Forslaget til endringer vil også kunne medføre manglende parkeringstilrettelegging og teknisk 

infrastruktur. Dette gir i en del tilfeller dårlig trafikksikkerhet og kvalitet på ønsket fortetting.  

Nærmere om kriteriet «fysisk adskilt» 

Oslo kommune har erfaringer med at begrepet «fysisk adskilt» byr på tolkningsutfordringer. 

Problemstillinger kan være tilfeller hvor det er satt inn en dør mellom enhetene, men døren er 

avsperret permanent slik at den ikke lar seg åpne. Kommunen har videre erfaring fra saker hvor 

det som i realiteten er en selvstendig boenhet, likevel ikke kan defineres som dette - fordi det 

foreligger en eller annen form for «intern forbindelse». Dette kan for eksempel være at man kan 

gå gjennom boder eller garasje for å komme til resten av bygningen.  

 

Hvorvidt en utleieenhet i slike tilfeller vil være å anse som en søknadspliktig boenhet bør etter 

Oslo kommunes vurdering tydeliggjøres for å sikre lik forståelse og praktisering av regelverket 

i landets kommuner. Dette vil til en viss grad hindre spekulering i regelverket for å unngå 

kravene som stilles til egne boenheter, og dermed minske utfordringer av brannsikkerheten, jf. 

anførslene om rømningsveier og dårlig bokvalitet. Det vises i denne forbindelse også til 

avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (referanse 2015/1124-4-FM-J) som omhandler 

problemstillingen.  

 

 

Plantegningen på neste side illustrerer problemstillingen: 
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Plantegningen viser kjelleretasje til en horisontaldelt tomannsbolig. Tilleggsarealet er synlig 

lagt til rette for å kunne bruksendres og tas i bruk som bolig og to separate utleieenheter. Det er 

en intern forbindelse både mellom enhetene i kjelleren, og fra disse opp til resten av boligen 

gjennom felles gang og internt trapperom. Felles trapp er oppført som egen branncelle. 

 

Plantegningen viser at ved å sikre en intern forbindelse mellom utleieenheter faller enhetene 

ikke inn under lovens definisjon av selvstendig boenhet. I realiteten kan det imidlertid bo 

separate husstander i hver utleieenhet med den belastning dette kan medføre for 

parkeringsmulighetene i nabolaget og annen teknisk infrastruktur. Boligen vil i realiteten være 

en firemannsbolig i stede for en tomannsbolig slik som omsøkt. 

 

Oslo kommune mener dette kriteriet bør presiseres i veilederen til SAK for å sikre lik 

praksis. Dette bør komme i tillegg til de foreslåtte vilkårene. 

 

Definisjon av boenhet ved nyoppføring 

Som departementet presiserer i høringsnotatet gjelder ikke bestemmelsen ved nyoppføring av 

bolig. Dette er etter Oslo kommunes syn en viktig presisering som sterkt støttes. Alle materielle 

krav til boenhet må oppfylles dersom en ny bolig skal ha to boenheter. Oslo kommune legger 

imidlertid til grunn at kriteriene for når en enhet defineres som en selvstendig boenhet slik de er 

foreslått i ny SAK § 2-2, også gjelder ved bygging av nye boliger. Det vil si at så lenge det 

foreligger en intern forbindelse mellom enhetene, anses boligarealet kun å utgjøre én boenhet i 

lovens forstand. 
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Også ved ny-oppføring av bolig har utfordringer oppstått knyttet til omgåelse av regelverket. 

For det første vil nye bygg kunne tilrettelegges med store bodarealer som kort tid etter 

ferdigstillelse gis endret bruk og tilrettelegges, slik at man i realiteten får flere boenheter i 

bygget. Ved å legge til rette for at det er en «åpen forbindelse» mellom enhetene vil bygningen 

også kun inneholde én boenhet etter loven. Problemstillinger knyttet til dette vil Oslo kommune 

også komme tilbake til under forslagene som gjelder endringer i TEK.  

Vedrørende forslag om tilleggskriterium; seksjonering 

Når det gjelder departementets forslag om seksjonering som et eventuelt tilleggskriterium er 

Oslo kommunes syn at dette ikke er et nødvendig eller et hensiktsmessig tilleggskrav å stille. 

Begrunnelsen for dette er for det første at det vil være opp til eier om utleiedelen skal være et 

selvstendig panteobjekt som skal kunne omsettes og pantsettes, uavhengig av resten av boligen. 

For det andre vil et tilleggskrav om seksjonering føre til at det i realiteten vil bli opp til eier selv 

å bestemme når det oppstår en ny boenhet etter plan- og bygningsloven. Dette vil, etter 

kommunens syn, uthule intensjonen med bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 20-1 første 

ledd, bokstav g, hvor kommunen ved søknad gis mulighet til å vurdere hvorvidt tekniske krav 

er oppfylt, samt andre relevante krav som kan fremgå av reguleringsplan eller andre 

bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven.  

 

Når det gjelder seksjonering vises for øvrig til kommunens høringsuttalelse til endringer i 

eierseksjonsloven hvor kommunen klart anbefalte at en boligseksjon etter eierseksjonsloven 

også må være en godkjent boenhet etter plan- og bygningsloven. Oslo kommune har eksempler 

på at ikke-godkjente boenheter er blitt seksjonert og solgt, men at søknad i ettertid har blitt 

avslått fordi enheten langt fra tilfredsstiller kravene til en selvstendig boenhet etter plan- og 

bygningsloven. Dette er en svært uheldig situasjon for kjøperen. Det er viktig at slike 

situasjoner forhindres ved at relevante lover harmoneres bedre.   

 

Oslo kommune vil også peke på forholdet til matrikkelloven når det gjelder selvstendige 

boenheter etter plan- og bygningsloven. Så lenge en enhet/utleiedel ikke er godkjent som en 

egen selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven, kan dette medføre utfordringer for 

leietakerne. Det vil for eksempel ikke bli tildelt egen adresse og leilighetsnummer, hvilket 

kreves i ulike sammenhenger ved bestilling av ulike tjenester som telefon, internett osv. Det vil 

også kunne være utfordringer knyttet til å motta bostøtte og borteboerstipend dersom man ikke 

har et eget leilighetsnummer da man formelt vil være å anse som «samboere» med øvrige 

beboere i boligen. 
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2. Forslag til forskrift om mindre tiltak som krever søknad og tillatelse, og som kan 

forestås av tiltakshaver 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet å utvide SAK § 3-1, til også å gjelde bruksendring fra 

hoveddel til tilleggsdel, og dermed unnta dette tiltaket fra kravet om bruk av ansvarlig foretak.  

 

 

Oslo kommunes vurdering av forslaget 

Oslo kommune støtter departementets forslag og mener dette vil bidra til en forenkling og 

effektivisering av søknadsprosessen. Dette vil også gi en bedre sammenheng i regelverket for 

hvilke søknadspliktige tiltak som tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for. Oslo kommune har for 

øvrig svært liten erfaring med bruksendringssaker fra hoveddel til tilleggsdel.  

 

3. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK10) 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet å lempe på en rekke bestemmelser i TEK ved 

bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor en boenhet.  Endringene har 

som formål å gjøre det enklere for eier å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk, og dermed 

kunne tilpasse boligen til endrede behov. Det presiseres i høringsnotatet at det også er en 

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

Bakgrunnen for dette er at regjeringen ønsker å bedre tilgangen på utleieboliger, slik at flere 

kan få et sted og bo. Bedre tilgang til utleieboliger kan også bidra til reduserte boligpriser og 

mindre press i boligmarkedet, noe som særlig vil komme unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet til gode.  

 

Det foreslås derfor et nytt åttende ledd i TEK § 1-2 om forskriftens anvendelse på særskilte 

tiltak. Anvendelsesområdet for nytt åttende ledd er avgrenset til å gjelde bruksendring fra 

tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet. 

 

 

 

 

 

Forslag til 

endringer i 

SAK10 

Gjeldende krav/ordlyd Forslag til endring 

§ 3-1 Mindre 

tiltak på bebygd 

eiendom, nytt 

første ledd 

bokstav c. 

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd 

eiendom  

 

c. Bruksendring fra tilleggsdel til 

hoveddel innenfor en bruksenhet 

 

 

 

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd 

eiendom  

 

c. Bruksendring fra tilleggsdel til 

hoveddel eller omvendt innenfor en 

bruksenhet.  
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Innledende merknader til endringer i teknisk forskrift 

Som nevnt innledningsvis er Oslo kommune positiv til regjeringens siktemål om forenkling og 

effektivisering av regelverket som skaper forutberegnelighet for tiltakshavere. Oslo kommune 

anerkjenner også problemstillingen som reises i høringsnotatet om at det kan være utfordrende 

å få bruksendret tilleggsareal i eksisterende bygg, på grunn av kravene som stilles i teknisk 

forskrift. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir. Kravene i 

byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over tid, og for eldre bygg er det store forskjeller 

i opprinnelige kvalitet og de kravene som stilles i dag. Dette er blitt ytterligere aktualisert når 

kravene i byggteknisk forskrift har blitt mer ambisiøse på en rekke områder. Oslo kommune ser 

derfor at en gjennomføring av foreslåtte endringer på mange måter vil gjøre det enklere for eier 

å bruksendre areal i eksisterende bygg.  

 

Det er i dagens regelverk (§ 31-2 fjerde ledd) allerede en adgang for kommunen til å gi en 

særskilt tillatelse til å fravike kravene i teknisk forskrift. Kommunen kan i henhold til denne 

bestemmelsen gi: «… tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.» 

 

Særskilt tillatelse til fravik fra TEK skal skje etter en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert 

enkelt tilfelle.  Kommunen skal vurdere hvorvidt fraviket anses forsvarlig og nødvendig for å 

sikre hensiktsmessig bruk og innebærer et rettsanvendelsesskjønn. Bestemmelsen gir også 

kommunen hjemmel til å sette vilkår for tillatelsen. I henhold til forarbeidene vil dette for 

eksempel kunne være krav om sprinkling, rømningsveier med videre. Departementets forslag 

om å unnta en rekke bestemmelser og krav for denne typen tiltak, vil derfor etter Oslo 

kommunes vurdering utgjøre en relativt stor endring fra gjeldende rett, som det er viktig å se på 

implikasjonene av. 

Forslag til endringer i 

TEK10  

Gjeldende krav/ordlyd Forslag til endring 

§ 1-2. Forskriftens 

anvendelse på 

særskilte tiltak, nytt 

åttende ledd.  

 

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på 

særskilte tiltak 

 

Ingen tilsvarende bestemmelse i 

dagens TEK10 

(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. 
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Etter Oslo kommunes vurdering er det særlig viktig å være oppmerksom på hvilke utilsiktede 

konsekvenser det kan få å lempe/fjerne kravene til lys, utsyn, romhøyde, radon og 

ventilasjon/luftkvalitet. I det følgende knytter våre kommentarer og innspill seg til de konkrete 

bestemmelsene som det foreslås å unnta gjennom nytt åttende ledd i TEK10.  

 

Til § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet 

Det foreslås i høringsnotatet å gjøre unntak fra kravet i TEK § 12-2 om tilgjengelig boenhet slik 

at krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør 

ikke skal gjelde. 

 

Oslo kommune ser at det for mange eldre boliger er komplisert og fordyrende å tilfredsstille 

tilgjengelighetskravene ved bruksendring. Foreslått endring om at dette kravet faller bort, vil 

føre til en klar forenkling for de som ønsker å bruksendre arealer i egen bolig. Kommunens 

saksbehandling og dokumentasjonskrav vil også forenkles da man slipper å gjøre en konkret 

vurdering etter plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd. På bakgrunn av dette støtter Oslo 

kommune forslaget til endring slik det fremkommer av høringsnotatet. 

 

Til § 12-5. Planløsning 

Det foreslås å gjøre unntak fra TEK § 12-5 annet ledd, om at byggverk skal ha planløsning som 

gjør det lett å orientere seg. Når boareal og boenheter blir mindre, trangere, lavere og mer 

lysfattige - desto viktigere blir planløsningen og at denne er forsvarlig i hvert enkelt tilfelle. 

Oslo kommune viser i denne forbindelse til Kompaktboligprosjektet som var et 

samarbeidsprosjekt mellom Studentsamskipnaden, Aspelin Ramm og Plan- og bygningsetaten i 

Oslo kommune for utvikling av prinsipper for gode småboliger. Gode planløsninger er derfor, 

etter kommunens vurdering, avgjørende for hvilken bokvalitet slike bruksendringer faktisk får. 

Av denne grunn anbefaler Oslo kommune ikke at det lempes på reglene i TEK knyttet til 

planløsning.  

 

Til § 12-9. Bad og toalett 

Departementet foreslår å unnta krav om tilgjengelig bad og toalett. Der det etableres rom for 

varig opphold og bad/toalett på trinnfrie inngangsplan, vil det i veiledningen anbefales å 

oppfylle kravene som følger av TEK § 12-2 og § 12-9. Oslo kommune har ingen særlige 

merknader til dette punktet når det gjelder bruksendring innenfor en boenhet, og slutter seg til 

forslaget. 

 

Til § 12-10. Bod og oppbevaringsplass 

Det foreslås i høringsnotatet å unnta kravet til minimum størrelse for oppbevaringsplan eller 

bod som fremgår av TEK § 12-10. Innholdet og konsekvensen av endringsforslaget fremstår 

imidlertid som noe uklart. Etter dagens regelverk oppstår det ikke noe krav til bodplass ved 

bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, som følge av at kravet knytter seg til hver boenhet. 

Departementets forslag forstås derfor dit hen at endringen medfører at det ved bruksendring av 

tilleggsdel til hoveddel, lempes på kravet til bod for hele boligen/bygningen samlet sett. Det vil 

dermed i stor grad være opp til den enkelte eier/tiltakshaver å vurdere hva som anses som 

«tilstrekkelig» plass for oppbevaring. Oslo kommune mener tilstrekkelig bodplass er et viktig 
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hensyn, men ikke av slik karakter som enkelte av de andre kravene i forslaget. Det antas også at 

å ivareta tilstrekkelig bodplass er et hensyn som vil være i utbyggers/beboernes egeninteresse. 

Oslo kommune finner å kunne slutte seg til forslaget.  

 

Til § 13-5. Radon 

Departementet foreslår å unnta krav om radonsperre og tilrettelagt tiltak i grunnen i TEK § 13-

5 annet ledd, ved bruksendring i eksisterende bygning. Av helsemessige årsaker foreslås det å 

opprettholde kravet i TEK § 13-5 første ledd hvor det presiseres at radonkonsentrasjon i 

inneluft ikke skal overstige 200 Bq/m3. 

 

Det stilles i dag krav både til hvor lenge og til hvilke tider på året, en sporingsfilm for måling 

av radon skal ligge. Dette for at målingene skal gi en representativ årsmiddel. Ny preakseptert 

løsning ved bruksendring der det ikke skal foretas endringer i gulv, åpner for å anse kravet i 

TEK § 13-5 som oppfylt, dersom målinger viser seg å være innenfor grenseverdien. Oslo 

kommune oppfatter grenseverdien som høringsnotatet viser til, for å være Statens strålingsvern 

sin maksimumsverdi på 200 Bq/m3, jf. TEK § 13-5 første ledd. Dette innebærer, slik Oslo 

kommune forstår det, at dagens grense for tiltak på 100 Bq/m3 faller bort.  

 

Forslaget om å unnta kravet i TEK § 13-5 annet ledd synes etter kommunens vurdering å 

utgjøre en relativt liten forenkling til fordel for tiltakshavere, sett opp mot de konsekvenser 

endringen kan få. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av 

hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Det fremgår også av 

veiledningen til TEK § 13-5 første ledd at byggegrunnen er den viktigste radonkilden for 

bygninger. Som følge av hvor alvorlige helseskader det å bli utsatt for radon kan medføre, 

anbefaler Oslo kommune derfor at denne endringen utsettes til dette har blitt konsekvensvurdert 

nærmere.   

 

Oslo kommune viser videre til nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge (I-

1144 B). Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle 

typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert 

leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom 

beboerne betaler leie. Forslaget til unntak fra § 13-5 i TEK bør videre samordnes med 

strålevernregelverket.  

 

Til § 13-13. Utsyn 

I høringsnotatet foreslås det å unnta kravet om utsyn i TEK10 § 13-13 i sin helhet. Oslo 

kommune ser at det ved etablering av nye rom til varig opphold i en eksisterende bygning kan 

være utfordrende og mer omfattende endringer som skal til for å oppfylle krav om 

tilfredsstillende utsyn. Bestemmelsen om utsyn er imidlertid svært viktig for å sikre god 

bokvalitet og verdige boforhold. Det vises i denne forbindelse til veiledningen til 

bestemmelsen; «Utsyn er en viktig og etterspurt kvalitet med stor betydning for hvordan 

innemiljøet oppleves». Betydningen av utsyn og dagslys øker også jo mindre boenhetene er. 

Utsyn vil kunne være avgjørende for om sekundærboligen/enheten oppleves som trang eller 

ikke. Leietakere vil som hovedregel heller ikke ha tilgang til resten av boligen slik et 
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familiemedlem vil ha. Lempning av dette kravet vil etter kommunens vurdering kunne føre til 

vesentlig redusert bokvalitet, særlig ved bruksendring av kjellere. Det vises her til vedlagte foto 

med eksempler på slike bruksendringer i kjeller, vedlegg 2.  

 

Oslo kommune ser behovet for at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig å fravike kravene i 

teknisk forskrift, også når det gjelder utsyn. Oslo kommune har derfor utarbeidet en faglig 

policy som gir føringer for hva som skal anses som tilstrekkelig bokvalitet ved endring av 

tilleggsdel til hoveddel i eksisterende bebyggelse. Policyen omhandler kravene til takhøyde, lys 

og utsyn. I henhold til policyen er et viktig moment når det gjelder kravene til utsyn å se hen til 

hvor stor del av boligens areal som bruksendres. I denne vurderingen ses boligen under ett med 

hensyn til hvordan den samlede bokvaliteten blir. Dersom det er et stort areal i for eksempel 

kjeller som skal bruksendres, er det viktig å sikre beboerne et visst utsyn alt i alt i den enkelte 

boenhet. Oslo kommunes policy følger vedlagt. 

 

På bakgrunn av de viktige hensynene som bestemmelsen om utsyn er ment å ivareta, mener 

Oslo kommune at fravik fra kravet om utsyn fortsatt bare bør gis etter en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfelle, jf. plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd, hvor det også kan vurderes 

avbøtende tiltak for redusert bokvalitet.  

Det vises for øvrig til avsnittet nedenfor vedrørende krav om tilstrekkelig dagslys.  

 

Til kapittel 14. Energi 

Departementet foreslår å unnta bestemmelsene i TEK kapittel 14, om energi ved bruksendring 

fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet. TEK § 14-1 første ledd om at krav til lavt 

energibehov og miljøriktig energiforsyning skal fremmes, skal imidlertid fortsatt gjelde.  

 

I dag vurderes fravik fra energikravene i TEK konkret i hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i 

plan- og bygningsloven § 31-2, og Oslo kommune har en faglig policy for å sikre enhetlig 

praksis. Policyen følger vedlagt. Oslo kommune erfarer at det i bruksendringssaker ofte kan 

anses forsvarlig og nødvendig å fravike kravene til energi i TEK for å sikre en hensiktsmessig 

bruk. Forslaget utgjør sånn sett ikke den største endringen fra dagens praksis. Oslo kommune 

ser også at endringsforslaget kan gjøre det mer forutsigbart, enklere og rimeligere for 

tiltakshavere å bruksendre ubrukte arealer. 

 

Oslo kommune slutter seg på bakgrunn av dette til forslaget. 

 

Endring og presisering av preaksepterte ytelser i veiledning til TEK 10  

 

Til § 12-7. Krav til rom og oppholdsareal – romhøyde 

Det foreslås i høringsnotatet å endre preakseptert ytelse for bruksendring fra tilleggsdel til 

hoveddel og omvendt fra 2,2 meter til 2,0 meter for romhøyde.  

 

Størrelse og romhøyde har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Rommene skal 

også kunne fylle sin funksjon. Etter Oslo kommunes vurdering er det derfor noe problematisk å 

senke kravet til romhøyde, ved å endre preakseptert ytelse. Bokvalitet må vurderes som 
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summen av blant annet takhøyde, lys, utsyn og planløsning. Dersom man lemper på samtlige av 

disse kvalitetselementene vil dette samlet kunne føre til forringet bokvalitet. Ved en vurdering 

etter pbl. § 31-2 fjerde ledd vil kommunen kunne se tiltaket under ett. Det avgjørende blir 

hvorvidt boligen som helhet har god kvalitet. I henhold til Oslo kommunes faglige policy vil 

for eksempel kjellerstue kunne godkjennes ned til 2,0 meters høyde så fremt øvrige rom 

tilfredsstiller dagens preaksepterte ytelser.  

 

Også her kommer forholdet til utleie opp som en kompliserende faktor dersom leietakerne kun 

har arealer tilgjengelig med 2,0 meters høyde. Virkningen av lav takhøyde blir også forsterket 

dersom man i tillegg reduserer kravene til utsyn og lys. På bakgrunn av dette mener Oslo 

kommune at der de andre kravene tilfredsstilles, må det være mulig å lempe på de preaksepterte 

ytelsene når det gjelder takhøyde. 

 

Til § 13-2. Ventilasjon i boenhet 

Teknisk forskrift §§ 13-1 og 13-2 stiller i dag krav til ventilasjon i boliger. I veilederen angis 

preaksepterte ytelser for hvordan tilfredsstillende luftkvalitet kan sikres, herunder hva som 

anses som tilstrekkelig tilførsel av friskluft.   

 

Departementet foreslår at TEK §§ 13-1 og 13-2 fortsatt skal gjelde ved bruksendring fra 

tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt i en boenhet. Det foreslås imidlertid å angi en ny 

preakseptert løsning om et åpningsbart vindu tilsvarende målene for et rømningsvindu, og 

lufteventiler. Formålet er å tydeliggjøre at ventilasjonsmengdene som angis i TEK § 13-2, skal 

kunne tilfredsstilles uten et mekanisk lufteanlegg.  

 

Tilstrekkelig ventilasjon er viktig for å få et godt inneklima i en bygning. I veiledningen til 

TEK § 13-1 første ledd fremgår det at; «Tilfredsstillende luftkvalitet er en forutsetning for 

trivsel og velvære og for å unngå negative helseeffekter hos de mennesker som oppholder seg i 

bygningen. Ventilasjon må derfor prosjekteres og utføres slik at tilfredsstillende luftkvalitet 

oppnås både med hensyn til lukt og forurensning.»   

 

Det fremgår videre av veiledningen at inneluften vil være avhengig av uteluften, og at de store 

kildene til luftforurensing utendørs er veitrafikk og industri. For kjellerrom sier veiledningen at 

kjeller som ligger delvis over terreng, og som ikke har mekanisk ventilasjon, må ha ventiler i 

yttervegger slik at kjellerrommet får gjennomtrekk dersom kravene til luftskvalitet skal 

tilfredsstilles jf. kravet i TEK § 13-1. Dersom kjelleren har en planløsning som tilsier at den 

ikke kan ventileres effektivt med ventiler i yttervegger må den ha mekanisk ventilasjon.  

 

Oslo kommune ser at det i mange tilfeller er uforholdsmessig dyrt å stille krav om mekanisk 

ventilasjonsanlegg ved bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel (eller omvendt). Det gis i dag 

fravik fra forskriftenes bestemmelser i betydelig omfang. Samtidig vil forslaget til ny 

preakseptert ytelse kunne medføre at det generelt aksepteres en dårligere luftkvalitet i forhold 

til dagens standard. Dette vil særlig være tilfelle dersom aktuell bygning ligger i et tett 

byområde med mye biltrafikk og forurensing i uteluften, slik at et vindu og lufteventiler ikke 

sikrer en tilstrekkelig mengde ren friskluft. Oslo kommune viser også til at tilstrekkelig 
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utlufting er et sentralt tiltak når det gjelder håndtering av eventuelle Radonforekomster. Oslo 

kommune mener på bakgrunn av dette at det ikke er hensiktsmessig å innføre en ny 

preakseptert løsning som åpner for at et vindu skal være tilstrekkelig.  

 

Til § 13-12. Lys 

I høringsnotatet foreslås det ingen endring i TEK § 13-12 annet ledd som angir at rom for varig 

opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys. Det foreslås imidlertid en ny 

preakseptert ytelse om hva som anses som «tilfredsstillende tilgang på dagslys» for 

bruksendring til eksisterende bolig. Ytelsen skal tilsvare størrelse på vindu for rømning.  

 

Viktigheten av lys beskrives i veiledningen til teknisk forskrift § 13-12; «Lysforholdene er av 

stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan 

utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet oppleves som 

best og mest riktig som allmennbelysning.» Det fremgår av veiledningen at; «Dagslysinnfallet 

bestemmes av vinduets areal og plassering, skjerming fra terreng, andre bygninger o.l., 

rommets høyde og dybde samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet.» 

Videre angir veiledningen preaksepterte ytelser til hvordan krav til dagslys kan verifiseres for å 

sikre tilfredsstillende dagslys.  

 

Slik Oslo kommune forstår forslaget, innebærer endringen at et rømningsvindu skal være nok 

for å oppfylle kravet om tilfredsstillende dagslys - uavhengig av hvor stort areal som skal 

bruksendres, og uavhengig av vinduets plassering, rommets høyde og dybde samt skjerming fra 

terreng mv. Kravet om lys og kravet om utsyn henger dessuten nært sammen. Ved å ikke stille 

krav til utsyn og lys, og kun krav til et rømningsvindu, vil dette etter kommunens vurdering 

kunne medføre en alvorlig forringelse av bokvaliteten. Dette vil særlig ramme leietakere, og 

kommunen er bekymret for at det vil frembringe utleie- enheter som fremstår som «mørke 

hull». Oslo kommune ser stadig flere tilfeller hvor kjellere tilrettelegges eller bruksendres, og 

hvor eneste vinduer er plassert i lysgraver under bakken. I disse tilfellene vil eventuelle 

leietakere ikke ha noe utsyn, og reelt sett ikke få noe dagslys. Dette mener kommunen er 

uakseptabelt lav standard.   

 

Lysforholdene er svært viktig for å sikre gode boforhold. Fravik på dette området bør derfor 

etter kommunens syn fortsatt kun gis etter en konkret vurdering, hvor kommunen vurderer 

forsvarligheten av lysforholdene. På bakgrunn av dette anbefaler Oslo kommune at kravene 

ikke lempes på dette området ved innføring av en ny preakseptert løsning. 

 

Dersom en endring som foreslått gjennomføres, mener Oslo kommune det er svært viktig at det 

i veilederen til TEK sies noe om hvor store bruksarealer et rømningsvindu skal kunne dekke for 

å oppnå tilfredsstillende dagslys. Videre bør det angis hvorvidt lysgraver og areaer skal anses å 

tilfredsstille kravene til dagslys, og hvor store og hvordan disse bør utformes. For eksempel at 

disse bør utformes med skrånende snarere enn vertikale «vegger». 

 

For å illustrere problemstillingen overfor vises til bilder i vedlegg 2.  
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4. Forenkling av krav ved tiltak på eksisterende bygg i fareområder 

I høringsnotatet foreslår departementet enkelte endringer i regelverket som gjelder krav ved 

tiltak på eksisterende bygg i fareområder. I dag er kravet til sikkerhet mot naturpåkjenninger 

det samme som for nybygg for utvidelse og endring av eksisterende bebyggelse. Det foreslås 

derfor å åpne for at noen mindre arbeider på eksisterende bygning skal omfattes av laveste 

sikkerhetsklasse, uavhengig av kravet for nybygg. Det vil da kunne utføres flere tiltak på 

eksisterende bygninger uten dispensasjonssøknad eller særlig tillatelse etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Det foreslås et nytt femte ledd i TEK 10 § 7-2, og et nytt tredje ledd i TEK 7-3;   

 

Forslag til 

endringer i 

TEK10  

Gjeldende krav/ordlyd Forslag til endring 

§ 7-2. 

Sikkerhet 

mot flom 

og 

stormflo, 

nytt femte 

ledd. 

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er 

særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal 

sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal 

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik 

at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen 

nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er 

fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for 

skred, jf. § 7-3. 

 

Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt 

område 

 

Sikkerhetsklasse 

for flom 

Konsekvens Største 

nominelle 

årlige 

sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

 

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for 

stormflo. 

 

(4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det 

ikke oppstår skade ved erosjon. 

 

 

 

(5) Sikkerhetsklasse F1 

omfatter også følgende 

tiltak der tiltaket ikke fører 

til redusert personsikkerhet 

og ikke omfatter etablering 

av ny bruksenhet: 

 

a) tilbygging og 

påbygging inntil 

50 m2 BRA 

 

b) bruksendring og 

ombygging 

 

Bestemmelsen omfatter 

ikke tiltak som fører til 

etablering av virksomhet 

som inngår i § 7-2 første 

ledd. 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/?q=#be2010121384033573d1e76
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/?q=#be2010121384033573d1e83
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/?q=#be2010121384033573d1e141
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/?q=#be2010121384033573d1e150
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Sikkerhet mot flom og stormflo samt skred reguleres i teknisk forskrift ved ulike 

sikkerhetsklasser med utgangspunkt i største nominelle årlige sannsynlighet for at hendelsen 

kan inntre. Flomstørrelser og sannsynligheten for at et bygg skal rammes av skred angis gjerne 

med et antall års gjentaksintervall. Gjentaksintervallet sier hvor ofte en flom, stormflo eller et 

skred av samme størrelse opptrer i gjennomsnitt over en lang årrekke.  

 

Teknisk forskrift §§ 7-2 og 7-3 angir sikkerhetsklasser inndelt etter sannsynlighet for og 

konsekvens av flom og skred. Sikkerhetsklasse F1 og S1 gjelder tiltak der oversvømmelse og 

skred har liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små 

økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser, for eksempel garasje, uthus, naust og 

lagerbygning med lite personopphold. Sikkerhetskravene kan oppnås ved å enten plassere 

byggverk utenfor flom- eller skredutsatt område, ved å sikre det mot oversvømmelse og skred 

eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader 

unngås. Forutsetningen for å plassere byggverk i områder der sannsynligheten er større enn 

minstekravet i forskriften er at det gjennomføres risikoreduserende tiltak.  

 

 

 

§ 7-3.  

Sikkerhet 

mot skred, 

nytt tredje 

ledd 

 

§ 7-3. Sikkerhet mot skred 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, 

herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig 

stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. 

 

(2) For byggverk i skredfareområde skal 

sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og 

tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres 

eller sikres mot skred, herunder 

sekundærvirkninger av skred, slik at største 

nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor 

ikke overskrides. 

 

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av 

byggverk i skredfareområde 

 

Sikkerhetsklasse 

for skred 

Konsekvens Største 

nominelle 

årlige 

sannsynlighet 

F1 Liten 1/100 

F2 Middels 1/1000 

F3 stor 1/5000 

 

 

 

 

 

(3) Sikkerhetsklasse S1 

omfatter også følgende 

tiltak der tiltaket ikke fører 

til redusert personsikkerhet 

og ikke omfatter etablering 

av ny bruksenhet: 

 

a) tilbygging, 

påbygging og 

underbygging inntil 

50 m2 BRA 

b) bruksendring og 

ombygging 

Bestemmelsen omfatter 

ikke tiltal som fører til 

etablering av virksomhet 

som inngår i § 7-3 første 

ledd. Bestemmelsen 

omfatter ikke tiltak som 

ligger innenfor områder 

med fare for 

kvikkleireskred. 

 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/3/?q=#be2010121384034145d1e70
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/3/?q=#be2010121384034145d1e93
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Oslo kommunes vurdering av forslaget 

Behovet for god klimatilpasning har økt betydelig de siste år grunnet blant annet 

ekstremværsituasjoner. Ulike rashendelser i Norge understreker behovet for bevisst og 

kompetansebasert håndtering av tiltak i fareområder. Det vises i denne forbindelse til 

veiledningen til teknisk forskrift § 7-1 (generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger) 

hvor det fremgår at effekten av klimaendringene vil få betydning for det bygde miljø, både for 

plassering av bygninger og for hvilke laster bygningene må tåle. Klimaendringene kan føre til 

hyppigere hendelser av naturpåkjennelser og at de blir mer ekstreme.  Plan- og bygningsloven 

med forskrifter skal bidra til at nye bygninger og konstruksjoner tilpasses et endret klima.  

 

Økt fortetning kan også få betydning for hvordan grunnen påvirkes og vannet beveger seg. 

Dette kan medføre at tilsynelatende små tiltak kan få store konsekvenser som det ikke kan 

garanteres bare er av økonomisk karakter. Et moment i denne forbindelse er at det for Oslo 

kommunes vedkommende er utfordringer knyttet til mangelfull faresonekartlegging. I dag 

stilles det krav om geoteknisk vurdering ved tiltak i slike områder, og en utbygging kan i 

mange tilfeller brukes til å bedre sikkerheten mot naturfarer så fremt man dimensjonerer for 

dette. Det er lite sannsynlig at tiltakshaver selv innehar den nødvendige kompetansen til å 

skulle stå ansvarlig for denne typen tiltak i fareområder. 

 

Det fremgår av ordlyden at det er et vilkår at tiltaket ikke skal føre til redusert personsikkerhet. 

Dette innebærer at det «ikke skal oppholde seg flere personer enn tidligere i bygget og at 

personene som allerede bruker bygget ikke skal oppholde seg der mer enn før». Oslo kommune 

stiller spørsmål ved hvordan det skal kunne legges føringer knyttet til hvem som bruker bygget 

og i hvilken utstrekning. Videre hvordan det er tenkt at dette i praksis skal kunne følges opp.  

 

På bakgrunn av dette mener Oslo kommune at slike tiltak fortsatt bør undergis kommunens 

saksbehandling ved at det enten gis dispensasjon, eller særlig tillatelse etter plan- og 

bygningslovens § 31-2. 

 

Generelle avsluttende merknader 

Oslo kommune er i likhet med departementet opptatt av å forenkle og effektivisere 

byggesaksbehandlingen, og å oppnå økt boligdekning. Kommunen mener det er viktig at plan- 

og bygningsregelverket fremstår som effektivt og forutsigbart for tiltakshavere, samt sikrer 

likebehandling.  

 

Oslo kommune er opptatt av å sikre god bokvalitet og verdige boforhold for våre innbyggere. 

Det er mange faktorer som avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet. Det vil være 

summen av disse som avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og har tilstrekkelig 

bokvalitet. Endringene i høringsnotatet hver for seg kan synes små, og følgelig ikke medføre 

store konsekvenser for bostandard- og kvalitet. Oslo kommune understreker derfor igjen 

viktigheten av å se kravene som det foreslås å lempe fra i sammenheng, og hva en redusering 

av samtlige av disse kravene kan føre til.   
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Oslo kommune er bekymret for at det gjennom å lempe/frafalle enkelte av kravene i TEK vil 

kunne oppstå et «annenrangs» utleiemarked med generelt dårligere utleieenheter. Det er videre 

påregnelig å anta at det vil være enkelte sosiale grupper som i større grad enn andre kan være i 

målgruppen for slike utleie- enheter/rom. Dette gjelder særlig forslagene knyttet til lys, utsyn 

og romhøyde som kommunen sterkt fraråder at det lempes på. Det bør heller ikke lempes på 

kravene til ventilasjon, planløsning og radon. 

 

Oslo kommune ser at det i høringsnotatet vises til at regelendringene angivelig får størst 

innvirkning på botettheten i områder med mange eneboliger, hvor det i utgangpunktet er lav 

botetthet. Videre at dette ikke er tilfellet i tettbodde områder i Oslo mv. Det er imidlertid mange 

eneboliger i villastrøk i Oslo, og det finnes eksempler på at eneboliger har uforholdsmessig 

mange beboere. Dette kan være en utfordring først og fremst med tanke på brannsikkerhet, men 

også når det gjelder parkeringsplasser, søppelhåndtering og annen infrastruktur i nærområdet.   

 

Foreslåtte endringer vil etter kommunens syn kunne medføre enda større utfordringer ved 

bruksendringer av kjellere og loft i bygårder. Dette kan i mange tilfeller dreie seg om arealer 

som ikke er egnet for beboelse. Samtidig er det svært attraktivt å bo sentrumsnært i Oslo, og det 

er påregnelig at flere vil se muligheten til å kunne leie ut nettopp slike arealer i kjeller og på 

loft. En regelverksendring vil som nevnt medføre at man må akseptere at det finnes en rekke 

slike utleieenheter med lavere standard, uten at myndighetene kan påvirke dette.  

 

Når det gjelder forslagene knyttet til tiltak i fareområder anses at konsekvensene kan være 

alvorlige. På bakgrunn av dette anbefaler Oslo kommune at denne endringen ikke 

gjennomføres.  

 

Med hilsen 

 

 

Bård Folke Fredriksen 

byråd for byutvikling 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

Vedlegg tilgjengelige på internett:  

 1. Kort oppsummering av innsendte høringsinnspill 

2. Bilder til illustrasjon 

3. Policy – Vurdering av energi 

4. Policy – Vurdering av bokvalitet 

5. Innkomne uttalelser 
 

Vedlegg ikke tilgjengelig på internett: Ingen  
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Kort oppsummering av innsendte høringsinnspill
Nedenfor følger en kort oppsummering av høringsinnspillene fra øvrige berørte kommunale

virksomheter som Plan- og bygningsetaten har innhentet uttalelser fra. De enkelte

høringsuttalelsene følger også vedlagt.

Omsorgsbygg, Bymiljøetaten og Byantikvaren

Både Omsorgsbygg og Bymiljøetaten er positive til harmonisering og forenklinger i lovverk som gir

større fleksibilitet, og som gir mulighet for at eksisterende bebyggelse kan bli mer hensiktsmessig

utnyttet. Byantikvaren har ingen merknader til forslaget. Omsorgsbygg har for øvrig sendt egne

høringsinnspill vedrørende forslag til nye energikrav i bygg.

Brann- og redningsetaten (BRE)

Høringsinnspillene fra BRE knytter seg i hovedsak til forslaget om presisering av søknadsplikten for ny

boenhet. BRE er positiv til en presisering som vil skape forutberegnelighet og likebehandling. BRE er

imidlertid ikke enig i at vurderingen av når det oppstår en søknadspliktig boenhet kun skal baseres på

fysiske kriterier ved selve bygget og at ikke forholdet mellom beboerne skal tas i betraktning. Etter

BREs vurdering bør det ikke være et vilkår om fysisk atskillelse slik det er foreslått i ny § 2-2 bokstav

c. Bakgrunnen for dette er erfaring med at det er tilrettelagt for flere boenheter i en bolig, men at

det ofte er låste dører mellom boenhetene og at dette skaper problemer med hensyn til

brannsikkerheten. I slike tilfeller vil beboerne gjerne kun ha tilgang på en rømningsvei som ikke fører

direkte til det fri. BRE er av den oppfatning av at det er nettopp forholdet mellom beboerne

(de uavhengige bruksforholdene), som må legges til grunn for når søknadsplikten inntrer fordi det da

er viktig med egne brannceller. Det vises i denne forbindelse til TEK 11-8 hvor det fremgår at

hensikten med egne brannceller er å sikre rømning og redning og bidra til å begrense brann- og

røykspredning. Dersom det i realiteten finnes flere boenheter i et bygg som ikke er utformet som

egne brannceller vil dette kunne medføre rask brann- og røykspredning som igjen vil føre til at

rømningstiden blir betydelig mindre. BRE viser i denne forbindelse til brannen i Gulskogen i

Drammen hvor syv personer omkom. Brannen viser hvor tragiske konsekvenser det kan få når det

foreligger flere bruksforhold, i dette tilfelle tre separate boenheter, i samme hus uten tilstrekkelig

brannsikring. Ved uavhengige bruksforhold vil heller ikke personer i andre boenheter ha mulighet til

å bidra til slokking i tidlig fase.

Bydelene i Oslo
Bydel Nordstrand og bydel Grünerløkka støtter de foreslåtte endringer og slutter seg til forslagene i

sin helhet. Bydel Grorud er positive til forenklinger, men ber om at forslagene om endringer blir

konsekvensutredet slik at man er godt kjent med virkningene av de foreslåtte endringer. Bydel Ullern

anbefaler at endringene gjennomføres.

Bydel Frogner er også positive til forenkling av lover og regler for å skape en enklere hverdag for

personer og bedrifter. Bydelen er imidlertid skeptisk til foreslått reduksjon av tekniske krav som

romhøyde, ventilasjon, lys og tilgjengelighet. Bydelen ønsker å gi tilbakemelding til forslaget etter at

det er konsekvensutredet. Når det gjelder de foreslåtte endringene av krav til tiltak på eksisterende
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bygg i fareområder, mener bydelen at det må foretas en grundig vurdering av konsekvensene med

henblikk på økt frekvens av ekstremvær. Bruksendring, ombygging og til-, på-, og underbygging bør i

alle tilfeller begrense til en grunnflate på 10 kvm. Bydelen mener seksjonering ikke bør være et

tilleggskriterium.

Bydel Bjerke er skeptisk til å unnta kravene i TEK om lys og utsyn ved bruksendring av tilleggsdel til

hoveddel fordi dette vil ha direkte konsekvenser for bokvalitet. Bydelen viser til at det i en

tiårsperiode har blitt arbeidet med bomiljøtiltak og fysisk oppgradering av boområder gjennom

områdeløft i Groruddalssatsingen. Bydelen påpeker konsekvensene av et dårlig fysisk bomiljø i form

av sosiale problemer, ustabilitet, kort botid og manglede samhold og trivsel blant innbyggerne.

Bydelen er videre av den oppfatning av at et fremtidsrettet regelverk ikke bør unnta saker om

bruksendring fra krav til energi og viser til politisk vedtatte klimamål. Bydelen mener seksjonering

ikke bør være et tilleggskriterium.

Bydel Stovner ser at kravene i TEK kan være krevende når det gjelder endringer i eksisterende

boliger, og at de kan være behov for lempe enkelte krav. Bydelen ber om at det må sees på

konsekvensene som forslagene kan få i levekårutsatte storbyområder og hvordan negativ

bomiljøutvikling som følge av et mer lempelig lovverk. Bydelen peker videre på at forenklinger som

kan bidra til at det dannes et «annenrangs boligmarked» der det er rimelig å kjøpe bolig og lett å

bygge om til mange boenheter for utleie, vil kunne ha en utilsiktet effekt og bidra til negativ

samfunnsutvikling i særlig utsatte områder.

Bydel Alna mener det er positivt med forslag som bidrar til forutsigbarhet og likebehandling. Bydelen

bemerker at det er en viktig forutsetning at det ikke lempes på krav til personsikkerhet og helse og at

endringene ikke har utilsiktede konsekvenser så som uakseptable leieforhold eller negative

konsekvenser for naboforhold og infrastruktur. Bydelen er også skeptisk til utbygginger i

fareområder. Bydelen ønsker en vurdering av om Oslo og andre storbyer skal kunne innføre egne sett

med regler og krav som bedre ivaretar storbyenes særskilte utfordringer. Bydelen mener

seksjonering er et hensiktsmessig tilleggskriterium. Når det gjelder forslaget knyttet til tiltak i

fareområder stiller bydelen spørsmål ved hvordan forslaget støtter opp om en bærekraftig utvikling

og levedyktige lokalsamfunn.
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Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

 

1 

 

BILDER FOR ILLUSTRERING AV ULIKE BRUKSENDRINGSSAKER 

Nedenfor følger en rekke bilder fra ulike bruksendringssaker fra Plan- og bygningsetatens portefølje. Bildene er 

lagt ved for å illustrere hvilke implikasjoner enkelte av endringene som foreslås i høringsnotatet kan få med 

hensyn til bokvalitet. Dette gjelder særlig ivaretakelse av dagslys og utsyn. Vi er bekymret for at endringene vil 

medføre at slike arealer som vises på bildene i større grad vil bli godkjent, uten at kommunen får anledning til å 

vurdere forsvarligheten konkret i hvert enkelt tilfelle jf. plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd.  

SAK NR. 1: 

Saken gjaldt ulovlig bruksendring av kjeller, hvor seks rom i kjelleren ble utleid. Plan- og bygningsetaten ble 

varslet av Brann- og redningsetaten og foretok en besiktigelse på eiendommen. Bildet nedenfor viser den 

eneste trappen ned til kjelleren.  
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Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

 

2 

 

 

Bildene nedenfor viser de enkelte rommene i kjelleren som ble bebodd og leid ut til en rekke personer.  
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Bildet overfor viser gangen inn til soverommene i kjelleretasjen. 
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Alle kjellerrommene hadde lys-glugger i glassbyggesten ut igjennom en støttemur. Dette var det eneste 

innslippet av dagslys og utsyn til rommene innenfor.  
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SAK NR. 2: 

Bildet nedenfor illustrerer en kjeller som er tatt i bruk som rom til varig opphold. Vinduet skal ivareta både 

dagslys, utsyn og rømning.  
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SAK NR. 3:  

Saken gjaldt en nybygd enebolig med soverom og stue i kjeller. Rømningsvei er via lysgrav med 2,8 m høyde. 
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SAK NR. 4:  

Saken gjaldt bruksendring av kjeller til leilighet. Utsyn og dagslys er tenkt ivaretatt gjennom lysgraver som også 

er rømningsvei. 
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SAK NR. 5:  

Saken gjaldt ulovlig bruksendring av kjeller. Kjelleren hadde fire vinduer med areaer i tre som skal ivareta 

dagslys, utsyn og rømning. Vinduene er topphengslet og utadslående noe som vanskeliggjør rømning. 

Brystningshøyden på vinduet var omlag 1,50 meter høy. 
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Faglig policy:  
 

Intern faglig policy 
 
Hva er tilstrekkelig bokvalitet ved endring av tilleggsdel til hoveddel i eksisterende 
bebyggelse 
 
Prosess: Byggesak 
 
Mål: Effektiv og enhetlig saksbehandling med en ressursbruk og kvalitet tilpasset tiltakets 
samfunnsmessige verdi.  
 
Bakgrunn 
Dagens lovgivning på området stiller krav til bokvalitet ved nybygg og har ikke i tilstrekkelig 
grad tatt hensyn til at mange av byggesøknadene omhandler omdisponering av areal i etablert 
bebyggelse. Kravene i Teknisk forskrift (TEK) er ofte funksjonskrav som gir stort rom for 
skjønn. Det står "tilstrekkelig størrelse og romhøyde", "tilfredsstillende tilgang på lys" og 
"tilfredsstillende utsyn" (jfr. §§ 12-7. 13-12 og 13-13). I veiledning til TEK er det gitt 
anvisning og anbefaling på hva som vil være tilfredsstillende.  
 
Vi ser at det er ulik praksis og at det brukes mye tid på å drøfte nivået på krav til bokvalitet 
fra sak til sak. Fylkesmannen har opphevet noen av etatens avslag, med henvisning til at 
kravene er oppfylt (og da er de ikke iht. det som er anbefalt i veilederen til TEK). Vi må ha en 
policy på området som gir tilstrekkelig kvalitet og som er avstemt mot det nivå Fylkesmannen 
har landet på.  
 
Avgrensning 
Policyen gjelder for bolig relatert ombygging/bruksendring. Den tar for seg nivået for kravene 
til takhøyde, lys og utsyn. Kravene til brann og rømning skal alltid være iht. TEK.  
 
Policyen omfatter ikke krav til lyd, tilgjengelighet og universell utforming eller krav til 
energi. Etaten har en egen policy i forhold til krav til energi: Energi - unntak etter pbl. § 31-2 
4.ledd. 
 
Målsetning 
Det er en målsetning at policyen vil avklare og på den måte bidra til enhetlig veiledning og 
saksbehandling, mindre tid brukt til avklaring og gi et tilstrekkelig nivå for bokvalitet sett i lys 
av tiltakets samfunnsmessige viktighet. Dette er en policy som gir føringer for 
skjønnsutøvelsen, et sett med "knagger" å vurdere i forhold til - ingen absolutter!  
 
Det er mange faktorer som avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet, og det er 
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Faglig policy:
Intern faglig policy

Hva er tilstrekkelig bokvalitet ved endring av tilleggsdel til hoveddel  i  eksisterende

bebyggelse

Prosess: Byggesak

Mål: Effektiv og enhetlig saksbehandling med en ressursbruk og kvalitet tilpasset tiltakets
samfunnsmessige verdi.

Bakgrunn
Dagens lovgivning på omrâdet stiller krav til bokvalitet ved nybygg og har ikke i tilstrekkelig
grad tatt hensyn til at mange av byggesøknadene omhandler omdisponering av areal i etablert

bebyggelse. Kravene i Teknisk forskrift  (TEK) er ofte funksjonskrav som gir stort rom for
skjønn. Det står "tilstrekkelig størrelse og romhøyde", "tilfredsstillende tilgang på lys" og
"tilfredsstillende utsyn" (jfr.  §§ 12-7.  13-12  og 13-13).  I  veiledning til  TEK  er det gitt
anvisning og anbefaling på hva som vil være tilfredsstillende.

Vi ser at det er ulik praksis og at det brukes mye tid på å drøfte nivået på krav til bokvalitet
fra sak til sak. Fylkesmannen har opphevet noen av etatens avslag, med henvisning til at
kravene er oppfylt (og da er de ikke iht. det som er anbefalt  i  Veilederen til TEK). Vi må ha en
policy på området som gir tilstrekkelig kvalitet og som er avstemt mot det nivå Fylkesmannen
har landet på.

Avgrensning
Policyen gjelder for bolig relatert ombygging/bruksendring. Den tar for seg nivået for kravene
til takhøyde, lys og utsyn. Kravene til brann og rømning skal alltid være iht.  TEK.

Policyen omfatter ikke krav til lyd, tilgjengelighet og universell utforming eller krav til
energi. Etaten har en egen policy i forhold til krav til energi: Energi - unntak etter pbl. å  31-2

4.1edd.

Målsetning
Det er en målsetning at policyen vil avklare og på den måte bidra til enhetlig veiledning og
saksbehandling, mindre tid brukt til avklaring og gi et tilstrekkelig nivå for bokvalitet sett i lys
av tiltakets samfunnsmessige viktighet. Dette er en policy som gir føringer for
skjønnsutøvelsen, et sett med "knagger" å vurdere i forhold til - ingen absolutter!

Det er mange faktorer som avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet, og det er

http://kss2/qef/webmodules/webforms/generatedhtml/PBE/BaseConfiguration/Policy/f5abefe4-ef35-4b1a-9a7b-851512cbc2ff.html
http://kss2/qef/webmodules/webforms/generatedhtml/PBE/BaseConfiguration/Policy/f5abefe4-ef35-4b1a-9a7b-851512cbc2ff.html
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Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

 

 

 

summen av disse som avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og innehar 
tilstrekkelig bokvalitet. 
 
Utgangspunktet er at det er prosjekterende/ tiltakshaver som har ansvaret for at 
funksjonskravene er oppfylt i tiltaket. I forhold til brann og rømning skal alle nivå oppfylle 
alle krav i TEK. 

 Takhøyde  Utsyn  Lys  

 
Nivå 1 
 
Del av 
underliggende/ 
overliggende 
boenhet  

 
Minimum- 2,2 meter.  
 
Det avgjørende er hvor stor del av boligen 
som bruksendres. Romslig enebolig; 
kjellerstue kan være ned til 2,0m da boligens 
som helhet har god kvalitet med god plass. 
Liten leilighet som skal bruksendre en større 
del av boligen, f.eks hele kjelleretasjen, må 
størstedelen av rommene ha høyde minst 
2,2m. Det er rommets funksjon som er 
avgjørende. Er det for eksempel eneste 
soverom i boligen blir det viktigere å vurdere 
strengt enn om det er et "gjesterom".Rom uten 
varig opphold kan ha lavere høyde (eks. bod, 
gang, fyrrom osv)  

 
Ikke strengt 
 
Desto større del 
av boligens 
areal som 
bruksendres, jo 
større krav bør 
det stilles. Hvis 
kjeller som 
bruksendres 
utgjør nesten 
50% av leilighet 
skjerpes 
kravene.  

 
Ikke strengt 
 
Desto større del 
av boligens areal 
som 
bruksendres, jo 
større krav bør 
det stilles. Hvis 
kjeller som 
bruksendres 
utgjør nesten 
50% av leilighet 
skjerpes 
kravene.  

 
Nivå 2 
 
En til to nye 
boenhet i 
eksisterende 
bygning (ikke 
nybygg)  

 
Minimum 2,2 - 2,4 meter  
 
Må vurdere bokvalitet som summen av 
takhøyde, lys, utsyn og planløsning. Små 
leiligheter (studenthybel) mindre strengt enn 
store "familieleiligheter". 
 
Høyden kan være lavere i deler av boenheten 
men ikke lavere enn 2,2 m i stue, kjøkken, 
soverom og arbeidsrom (rom for varig 
opphold). 

 
Minimum fra 
stue eller 
kjøkken  

 
Oppfylle 
veilederen til 
TEK  

 
Nivå 3 
 
Flere enn to nye 
boenheter i 
eksisterende 

 
Minimum 2,4 meter 
 
Høyden kan være lavere i deler av boenheten 
men ikke lavere enn 2,2 m i stue, kjøkken, 
soverom og arbeidsrom (rom for varig 

 
Oppfylle 
veilederen til 
TEK  

 
Oppfylle 
veilederen til 
TEK  
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

summen av  disse  som avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og innehar
tilstrekkelig bokvalitet.

Utgangspunktet er at det er prosjekterende/ tiltakshaver som har ansvaret for at

funksjonskravene er oppfylt i tiltaket.  I  forhold til brann og rømning skal alle nivå oppfylle
alle krav i  TEK.

Nivå  1

Del av

underliggende/
overliggende
boenhet

Nivå  2

En til to nye
boenhet  i

eksisterende

bygning (ikke

nybygg)

Nivå  3

Flere enn to nye

boenheter  i

eksisterende

Takhøyde Utsyn

Minimum- 2,2 meter. Ikke strengt

Det avgjørende er hvor stor del av boligen

som bruksendres. Romslig enebolig; av boligens
kjellerstue kan være ned til 2,0m da boligens areal som

som helhet har god kvalitet med god plass.

del av boligen, feks hele kj elleretasj en, må
størstedelen av rommene ha høyde minst
2,2m. Det er rommets funksjon som er
avgjørende. Er det for eksempel eneste

kjeller som

bruksendres
utgjør nesten

Ly_s

Ikke  strc

Desto større del Desto st

av bolig
som

bruksendres, jo bruksenl
Liten leilighet som skal bruksendre en større større krav bør

det stilles. Hvis det stille
større kr

kjeller si

brukseni
utgjør m

soverom i boligen blir det viktigere å vurdere  50%  av leilighet  50%  av
strengt enn om det er et " gj esterom".Rom uten skjerpes
varig opphold kan ha lavere høyde (eks. bod, kravene.
gang, fyrrom osv)

Minimum fra

stue eller

kjøkken

Minimum 2,2 - 2,4 meter

Må vurdere bokvalitet som summen av
takhøyde, lys, utsyn og planløsning. Små
leiligheter (studenthybel) mindre strengt enn
store "familieleiligheter".

Høyden kan være lavere i deler av boenheten
men ikke lavere enn 2,2 m i stue, kjøkken,

soverom og arbeidsrom (rom for varig
opphold).

Minimum 2,4 meter Oppfylle

veilederen til
Høyden kan være lavere i deler av boenheten  TEK

men ikke lavere enn 2,2 m i stue, kjøkken,

soverom og arbeidsrom (rom for varig

skj erpes
kravene.

Oppfylh

veileder

TEK

Oppfylh

veileder

TEK
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bygning og nybygg  opphold). 

 
Kommentarer  

 
Det kan være forskjell på hvor langt ned vi bør 
gå i krav til takhøyde på kjeller- og loftsareal. 
I en kjeller er det sjeldent variasjon i 
takhøyde. For loft vil det være et spørsmål om 
gjennomsnittlig høyde og utforming av det 
enkelte loft; takvinkel, knevegg mm. Her må 
man ha påse høyde som muliggjør en trapp 
opp med tilstrekkelig overhøyde.  

  

 
 
Det er mange faktorer som avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet, og det er 
summen av disse som avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og innehar 
tilstrekkelig bokvalitet.  
 
Utgangspunktet er at det er prosjekterende/ tiltakshaver som har ansvaret for at 
funksjonskravene er oppfylt i tiltaket. I forhold til brann og rømning skal alle nivå oppfylle 
alle krav i TEK. 

Godkjent av: 
 

-Karen Marie Glad Visnes-  
03.01.2014  
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bygning og nybygg opphold).

Kommentarer Det kan være  forskjell  på hvor langt ned vi bør
gå i krav til takhøyde på kjeller- og loftsareal.
I  en kjeller er det sjeldent variasjon i
takhøyde. For loft vil det være et spørsmål om
gjennomsnittlig høyde og utforming av det
enkelte loft; takvinkel, knevegg mm. Her må
man ha påse høyde som muliggjør en trapp

opp med tilstrekkelig overhøyde.

Det er mange faktorer som avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet, og det er
summen av disse som avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og innehar
tilstrekkelig bokvalitet.

Utgangspunktet er at det er prosjekterende/ tiltakshaver som har ansvaret for at
funksjonskravene er oppfylt i tiltaket.  I  forhold til brann og rømning skal alle nivå oppfylle
alle krav i TEK.

Godkjent av:
-Karen Marie Glad Visnes-

03.01.2014

http://kss2/qef/webmodules/webforms/generatedhtml/PBE/BaseConfiguration/Policy/f5abefe4-ef35-4b1a-9a7b-851512cbc2ff.html
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