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Høringssvar sak 15/1248 - forslag om forenklinger i SAK10 og 
TEK10  

Den 25. februar sendte DIBK ut forslag om forenklinger i SAK10 og TEK10 ut på høring. 
Forslaget ble sendt på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Som verdens største takvindusprodusent med 90 prosent markedsandel i Norge, ønsker 
VELUX å kommentere forslaget. 

Generelle kommentarer 
VELUX støtter formålet for endringene, som er et ønske om å skape en enklere hverdag for 
folk flest gjennom forenklinger av lovverket. 
 
Overordnet mener VELUX at myndighetene bør arbeide for å utvikle sunne, produktive og 
energieffektive bygninger. I den forbindelse er det viktig å sikre at bygg har et sunt inneklima, 
med gode dagslysforhold og mulighet for naturlig ventilasjon av bygningen. 

Lempning av bygningstekniske krav til romhøyde, utsyn, dagslys  
DIBK skriver følgende i punkt 3. Lemping av bygningstekniske krav til romhøyde, utsyn, 
dagslys mv.: 

 
Ved utvidelse av boligareal gjelder i utgangspunktet byggtekniske krav som romhøyde, 
dagslys mv. i TEK10. For eksisterende boliger kan byggtekniske krav etter dagens TEK10 
være en utfordring. Det er derfor foreslått flere unntak fra og lemping av krav i TEK10, særlig 
med tanke på etablering av nye beboelsesrom innenfor samme boenhet, som kjeller mv. Det 
foreslås ingen endringer i dagens nivå for krav til sikkerhet og rømningsveier.  

 
Dersom utvidelse av boarealet skjer ved å ta i bruk kvadratmetere i en kjeller, er det fornuftig 
å gi unntak for krav til for eksempel utsyn, dagslys og romhøyde. Det bør fremgå av teksten 
at en utvidelse av boarealet også kan innebære å benytte loftsrom som boareal. 
 
DIBK spesifiserer i dette avsnittet at forslaget ikke må gå utover kravene til sikkerhet og 
rømningsveier. Vi mener det også er viktig å ikke gå på akkord med beboernes helse. 
Dagslys har en stor innvirkning på menneskers helse, gjør at vi blir mindre trøtte og at vi får 
mer energi.1 Derfor bør menneskers primære lyskilde på dagtid være dagslys.2  

 

Vi vil derfor anbefale at TEK10-kravet til dagslysforhold opprettholdes. For loftsrom vil det 
ikke være problematisk å oppfylle et slikt krav.  

 

                                                
1 1.C.L. Robbins, Daylighting Design and Analysis, New York: Van Nostand Reinhold Company, 1986 
2 The Physiological and Psychological Effects of Windows, Daylight, and View at Home: Review and Research Agenda (2012), J. A. Veitch 
& A. D. Galasiu, NRC- IRC Research Report RR-325, National Research Council of Canada Institute for Research in Construction, ON, 
Canada 



 

 

§ 13-12 Dagslys 
Vi mener forskriftene bør ta hensyn til 
om endringen gjelder for en kjeller eller 
et loft. Dagslys fra vinduene på loftet er 
vanligvis mindre påvirket av hindringer, 
slik som andre bygninger eller trær.  
 
Ikke minst innebærer takvinduer at 
beboerne får direkte utsikt til himmelen. 
(Se figur 1.17 og 1.18 nedenfor)  
 
At vinduet er plassert skrått i taket, betyr 
dessuten at rommet får langt mer 
dagslys, enn det ville gjort med et 
tradisjonelt fasadevindu. (se figur 1.27 
nedenfor) 

§ 13-13 Utsyn 
Også her bør det skilles mellom utnyttelse av areal i henholdsvis kjeller og loftsrom. Det er 
fullt mulig å sikre tilfredsstillende utsyn i loftsrom. 
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