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Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet og SAKO-
organisasjonene om forenklinger i SAK 10 og TEK 10  
 

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg, 
Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens 
Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og 
Statens Vegvesens Forbund) viser til direktoratets høringsbrev av 25. februar 2015 
(deres ref.: 15/1248).  
 
Sammendrag 
Vi mener at forslagene i høringsnotatet som Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har 
sendt ut på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, representerer 
et tilbakeskritt i arbeidet med å øke kvaliteten på norske boliger generelt, men spesielt 
i forhold til å gjøre flere boliger tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Forslagene er dessverre enda et eksempel på at regjeringen vektlegger hensynet til 
utbyggere og utleiere sterkere enn hensynet til bokvalitet og beboeres behov og 
rettigheter. Vi har forståelse for regjeringens ønske om å bidra til flere utleieboliger, 
men mener de foreslåtte endringer i for stor grad vil tillate boliger med for lav generell 
bokvalitet og lavere eller ingen tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene er derfor motstandere av de foreslåtte 
endringer i SAK10 og TEK10. 
 
Vårt utgangspunkt 
Vi er opptatt av kvaliteten på norske utleieboliger, fordi 17 prosent av aldersgruppen 
67-79 år og 24 prosent av alle over 80 år leier bolig. Selv om eldre i mindre grad enn 
yngre grupper er leietakere i den delen av det private leiemarkedet denne høringen 
omfatter, er vårt utgangspunkt at det er behov for flere og mer tilgjengelige 
utleieboliger.  
 
Alle eldre vil etter hvert oppleve større eller mindre reduksjoner av sin fysiske 
funksjonsevne. Antallet og andelen eldre er sterkt stigende. I dag er det over 700 000 
personer over 67 år. Om noen år passerer tallet en million. Det er allerede et stort 
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underskudd på boliger som er tilgjengelige for alle. Alle forslag om lempinger av krav 
til tilgjengelighet og annen bokvalitet er derfor i utgangspunktet uheldige. 
 
I alle saker som angår tilgjengelighet har vi som representerer eldre en felles sak med 
organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor har vi 
i forbindelse med utarbeidelse av dette høringssvaret vært i dialog med Norges 
Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 
Blindeforbundet. Hver organisasjon leverer egne høringssvar, men er i hovedsak 
enige om at disse forslagene om forenklinger SAK10 og TEK10 representerer et 
tilbakeskritt for norsk boligkvalitet. 
 
Kvaliteten på utleieboliger er allerede lav 
Utleieboliger er allerede av dårligere kvalitet enn eide boliger. Over halvparten av 
leieboligene består av små ett- og toroms boliger. Til sammenligning utgjør boliger av 
dette formatet bare 10 prosent i eiermarkedet. Nesten 40 pst. av leierne har ett eller 
flere kvalitetsproblemer med boligen, mens i underkant av 15 pst. av eierne har slike 
problemer (NOVA-rapport 2/10, sitert i NOU 2011:15). Norge trenger flere gode 
utleieboliger, ikke regler og krav som tillater flere dårlige boliger. 
 
Krav til boliger må være generelle og ikke knyttet til egenskaper til beboeren 
Regjeringen bagatelliserer behovet for bokvalitet ved å vise til at leietakerne er unge, 
spreke, har lav inntekt og kun bor i denne type boliger i en kort periode, for eksempel 
mens de er studenter. Verken alder, funksjonsnivå, inntekt eller leietid, er gode 
argumenter for å forsvare lav bokvalitet. I verste fall er slike argumenter 
diskriminerende. Alle som bor har behov for dagslys, takhøyde, tilgang til eget toalett, 
sikkerhet og god tilgjengelighet.  
 
Vi mener regjeringens fremstilling av dagens regler og krav til utleieboliger er 
tendensiøs. Tilsynelatende er det en masse potensielle utleiearealer som i dag ikke 
kan tas i bruk pga. et rigid regelverk med urimelige krav til standard. Men flere av 
forslagene gjelder ikke ett og annet ubrukt rom som ikke kan leies ut i dag: Det er 
snakk om kommersiell utleie av en del som kan defineres som en selvstendig 
boenhet, med egen inngang og fysisk adskilt fra resten av boligen; rett og slett en 
bolig. Krav til boliger bør være universelle. Om det er en utleiebolig eller en eid bolig 
er irrelevant. 
 
Forholdet mellom utleier og leietaker er ikke likeverdig 
Vi mener at de som velger å drive kommersiell utleie av bolig må følge ordinære 
standarder for boligkvalitet. Antallet utleieboliger bør ikke økes for enhver pris. 
Boligleie er ingen transaksjon der utleier og leietaker står likt. Relasjonen er som regel 
asymmetrisk: De som leier bolig i Norge har ofte svak økonomi og må godta den 
bokvaliteten som tilbys. Nettopp derfor er det viktig at krav til standard ikke svekkes. 
Det er over 600.000 husholdninger og over 700.000 personer som leier bolig i Norge 
– hvorfor skal disse akseptere lavere bokvalitet enn andre? 
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Regjeringen vektlegger kun hensynet til utbyggere og utleiere 
Regjeringens forslag har vært kjent siden februar. Både gjennom mediene og i hittil 
innleverte høringssvar er todelingen klar: Utbyggere og utleiere er konsekvent for, og 
beboere og miljøer som er opptatt av tilgjengelighet er konsekvent mot. Denne 
todelingen bør være en vekker for regjeringen.  

Det er et gjennomgående trekk i høringsnotatets argumentasjon at tilpasninger for å 
øke tilgjengeligheten fremstilles som kostbare og/eller kompliserte for utleier og derfor 
ikke bør være lovpålagt. Ett eksempel: 

«Det er i dag krav om at inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse. Det foreslås å gjøre unntak fra dette kravet med grunnlag i at det blant 
annet vil være kostbart og komplisert å oppnå trinnfri adkomst til rommene som skal 
bruksendres. Dette innebærer at blant annet krav til trinnfri adkomst, dimensjonering av 
rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør, ikke gjelder for rom som gjøres om i 
eksisterende boliger.». 

Forslagene er i strid med FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
Norge ratifiserte i juni 2013 FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Enkelte av punktene i forslagene har konsekvenser som bryter denne 
konvensjonen, fordi de begrenser funksjonshemmedes muligheter for likeverdig 
deltakelse. Vi mener - i likhet med NHF, FFO og Blindeforbundet - at konsekvensen 
kan være brudd på Artikkel 4 Generelle forpliktelser, Artikkel 9 Tilgjengelighet og 
Artikkel 19 Retten til et selvstendig liv.  

Vi vil minne om at formålet med flere tilgjengelige boliger ikke kun er av hensyn til 
dem som bor i boligene, men også for at personer med funksjonsnedsettelser kan 
besøke og oppholde seg i boligene. Ved at flere boliger unntas fra krav om 
tilgjengelighet, begrenses funksjonshemmedes muligheter til deltakelse og ha et 
likeverdig liv.  

Bokvalitet er folkehelse 
Vi har merket oss at flere kommuner er imot de foreslåtte endringer, fordi bokvalitet er 
en viktig del av folkehelsen. For eksempel skriver Oppegård kommune i sitt 
høringssvar: 

«Det er vesentlig at innbyggere i Oppegård kommune har en god bostandard. Bokvalitet har 
betydning for fysisk og mental helse. Kommunen er en folkehelsekommune, og bruker mye 
ressurser for å oppnå god helse i befolkningen. Mange vanskeligstilte vil aldri oppnå å få kjøpt 
sin egen bolig og det er vesentlig for rådmannen at forslaget om å redusere krav til 
bokvaliteten ikke fremmer sosiale helseforskjeller. Det er nærliggende å anta at utleieenhetene 
nettopp vil oppstå i de arealene i eksisterende boliger som er tilleggsdel eller kjellerstue, 
gjesterom, arbeidsrom, rom uten utsyn og med lite lys, dårlig ventilasjon og fare for fukt/sopp 
og radon.»  
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Og videre:  
 
«I utgangspunktet mener rådmannen at minimumskravene fortsatt må gjelde, og er opptatt av 
at det ikke dannes en mindreverdig boligmasse. Rådmannen er også opptatt av at innbyggere 
skal kunne bo i sine hjem i livets forskjellige faser. Sykdom, ulykker og alder bør ikke være 
årsak til at innbyggere må flytte. Oppegård kommune baserer seg på å tilby mer hjelp i 
hjemmene framfor å etablere institusjonsplasser, og det forutsetter krav til boligenes utforming 
og bokvalitet. De tekniske forskriftene som gjelder i dag er utviklet over lang tid på bakgrunn 
av erfaringer med boligbygging og de funksjoner som er nødvendig for at boligene skal 
fungere. Dersom det skal innføres så radikale endringer i bokvaliteten som høringsforslaget 
legger opp til, mener rådmannen at det må foreligge faglige vurderinger av de konsekvenser 
endringene kan få for folkehelsen.» 
 
Pensjonistforbundet slutter seg helhjertet til dette. Krav til kvaliteten på utleieboliger 
må ses i et samfunnsperspektiv. Utleie av bolig er mer enn en enkeltstående 
transaksjon mellom en utleier og en leier.   
 
Forslagene legger til rette for misbruk 
Utbyggere kan spekulere i at de foreslåtte regler kan misbrukes ved at nye boliger 
bygges med store tilleggsarealer som senere kan omgjøres til boarealer med lavere 
kvalitet og lavere kostnader. Slike bruksendringer - for eksempel at bod omgjøres til 
beboelsesrom – vil være unntatt de kvalitetskrav som ellers gjelder for boligen. 
Konsekvensen er boarealer med lavere kvalitet: dårligere tilgjengelighet, lavere 
takhøyde, mindre lys, dårligere planløsning og dårligere ventilasjon. 
 
Utleiere kan innrette utleieboligen slik at den ikke faller inn under definisjonen for en 
søknadspliktig boenhet (med de kvalitetskrav det tross alt innebærer), for eksempel 
ved et så enkelt tiltak som å installere en dør mellom hovedenhet og utleieenhet. 
Høringsnotatet setter en søknadspliktig boenhet og en ikke-søknadspliktig boenhet 
opp mot hverandre på en slik måte at det ikke levner tvil om hva som er mest attraktivt 
for utleier å gjøre.    
 
Noen avsluttende bemerkninger 
Pensjonistforbundet er selvsagt ikke mot at arealer som er egnet for boligformål tas i 
bruk i større grad enn i dag. Vi ønsker verken uklare rettsforhold, ulik praksis i 
kommunal forvaltning eller unødig byråkrati. Vi påstår heller ikke at dagens 
utleiemarked er velfungerende, verken for utleiere eller leietakere. Det er prisverdig at 
regjeringen ønsker klare definisjoner, forutsigbarhet og likebehandling.  
 
Men vi reagerer på høringsnotatets ensidige fremstilling av at alle krav til bokvalitet er 
for dyre eller for kompliserte å gjennomføre. Vi er særlig opprørte over hvor lett 
regjeringen ser bort fra krav til tilgjengelighet. Dette er uheldig både fra et etisk 
ståsted og i forhold til reelle behov. Norge bør være et foregangsland i forhold til å 
gjøre flest mulige boliger, bygg og utearealer tilgjengelige for alle. Regjeringens 
forslag til forenklinger i TEK10 og SAK10 er dessverre et skritt i gal retning, og er i 
verste fall diskriminerende overfor personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Det bør være mulig å tilrettelegge flere boliger for utleie uten å fravike etablerte 
kvalitetskrav. Leietakere har krav på samme bokvalitet som eiere. Huseiere som 
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ønsker å drive kommersiell utleie, må forventes å kunne investere i boligen slik at den 
egner seg for utleie.  
 
Vi oppfordrer regjeringen til ikke å foreta de foreslåtte endringer i TEK10 og SAK10.  
 

       
 
Harald Olimb Norman      Eyvind Frilseth 
Generalsekretær       Seniorrådgiver 


