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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 15/1528   

 

Høring - forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - eksisterende bygg 

 

 

Saksbehandler:  Karen Zwicky Knobel Arkiv: L40 &13  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/15 Utvalg for miljø og plan 05.05.2015 

28/15 Formannskapet 06.05.2015 

 

Innstilling: 

Vedlegg: 
Høringsnotat av 25.02.15 fra Direktoratet for byggkvalitet 
http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/250215_eksisterende-bygg/150225-
horingsnotatet.pdf 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.05.2015 sak 28/15 

Behandling: 

Møteprotokoll fra UMPs behandling av saken ble lagt fram i møtet. 
 
Repr. Vaadal (H) tok opp vedtaket fra UMP om å utelate punkt 2 og punkt 4 i Rådmannens innstilling. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Høyres forslag, ble Høyres forslag vedtatt 
med 5 mot 4 stemmer (A/V/SV), med møteleders dobbeltstemme. 
 

Vedtak: 

1. Oppegård kommune er positiv til forenklinger i regelverket for brukesendringer i 
eksisterende bygg. De foreslåtte endringene kan imidlertid medfør en uheldig virkning på 
folkehelse og bokvalitet. Det må derfor foretas en grundig vurdering av konsekvensene av 
regelendringene før de settes ut i livet. 
 

2. Oppegård kommune mener at behovene for forenklinger bedre kan løses gjennom 
justeringer av dagens unntaksregler for tiltak i eksisterende bygg i plan- og bygningslov § 31-
2 4.ledd. Bestemmelsens anvendelsesområde bør presiseres og utvides for å skape større 
forutsigbarhet og likebehandling. 

 

http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/250215_eksisterende-bygg/150225-horingsnotatet.pdf
http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/250215_eksisterende-bygg/150225-horingsnotatet.pdf
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Behandling/vedtak i Utvalg for miljø og plan den 05.05.2015 sak 26/15 

Behandling: 

Pettersen (H) fremmet forslag om å utelate punkt 2 og punkt 4 i Rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Punkt 1: Innstilling enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Høyres forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (Ap/SV) avgitt for Rådmannens 
innstilling. 
Punkt 3 (nytt punkt 2): Innstilling enstemmig vedtatt.  
Punkt 4: Høyres forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (Ap/SV) avgitt for Rådmannens 
innstilling.  
 

Vedtak: 

1. Oppegård kommune er positiv til forenklinger i regelverket for brukesendringer i 
eksisterende bygg. De foreslåtte endringene kan imidlertid medfør en uheldig virkning på 
folkehelse og bokvalitet. Det må derfor foretas en grundig vurdering av konsekvensene av 
regelendringene før de settes ut i livet. 
 

2. Oppegård kommune mener at behovene for forenklinger bedre kan løses gjennom 
justeringer av dagens unntaksregler for tiltak i eksisterende bygg i plan- og bygningslov § 31-
2 4.ledd. Bestemmelsens anvendelsesområde bør presiseres og utvides for å skape større 
forutsigbarhet og likebehandling. 

 

 

Under henvisning til nedenstående fremmer rådmannen slik 
 

Innstilling: 
Oppegård kommune har følgende uttalelse til høringsutkastet til forenklinger i SAK10 og TEK10 i 
eksisterende bygg datert 25.02.15: 
 

1. Oppegård kommune er positiv til forenklinger i regelverket for brukesendringer i 
eksisterende bygg. De foreslåtte endringene kan imidlertid medfør en uheldig virkning på 
folkehelse og bokvalitet. Det må derfor foretas en grundig vurdering av konsekvensene av 
regelendringene før de settes ut i livet. 
 

2. Forslaget legger til rette for  utvidet bruk av bolig til utleieformål. Dette vil kunne få store 
konsekvenser for kommunenes muligheter til å styre befolkningssammensetningen, 
fremtidige tjenestebehov og samfunnsutviklingen. Oppegård kommune er derfor bekymret 
for at forslagene vil kunne undergrave kommunenes ansvar og oppgaver som 
planmyndighet.  
 

3. Oppegård kommune mener at behovene for forenklinger bedre kan løses gjennom 
justeringer av dagens unntaksregler for tiltak i eksisterende bygg i plan- og bygningslov § 31-
2 4.ledd. Bestemmelsens anvendelsesområde bør presiseres og utvides for å skape større 
forutsigbarhet og likebehandling. 
 

4. Det vises for øvrig til rådmannens saksframlegg. 
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Saksutredning: 
Sammendrag  
Regjeringen har som følge av presset i boligmarkedet  ønske om å tilrettelegge for økt bruk av 
eksisterende boligmasse. Det skal bli enklere å bruksendre tilleggsareal i eksisterende bolig til rom 
for beboelse samt øke muligheten for utleie. For å oppnå dette, foreslår Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i hovedsak to virkemidler.  
 
For det første presiseres vilkårene for når det oppstår en ny boenhet som må omsøkes. Kommunen 
skal ikke se hen til hvordan boligen faktisk brukes så lenge det ikke gjøres fysiske tiltak for å etablere 
ny boenhet. Det betyr at en boenhet kan benyttes på flere ulike måter, og av et større antall 
personer enn det som normalt forventes av for eksempel en vanlig familiebolig. Boenheten kan 
benyttes til kollektiv, storfamilie, studenthybler eller innlosjering av arbeidspendlere uten at 
kommunen kan vurdere bruken. 
 
For det andre foreslås det å innføre en rekke unntak fra de tekniske kravene i forskriften som 
regulerer minstestandard for rom til varig opphold. 
 
Bakgrunn for saken 
Høringssaken omfatter endringer både i SAK10 (byggesaksforskriften) og TEK10 (forskrift om 
tekniske krav til byggverk) og gjelder i hovedsak 4 områder: 
 

1. Presisering av søknadsplikten for ny boenhet 
2. Unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak 
3. Lemping av bygningstekniske krav til romhøyde, utsyn, dagslys mv. 
4. Forenkling av krav til tiltak på eksisterende bygg i fareområder 

 
Formålet med endringene som foreslås er å presisere byggereglene slik at det ikke skal være 
nødvendig for kommunen å behandle eller vurdere enkle utleieforhold i eksisterende bolig, noe som 
blant annet vil redusere behov for kommunal saksbehandling. Foreslåtte endringer skal også bidra til 
større forutsigbarhet og mer likebehandling ved vurdering av krav til ny boenhet, da dette har ulik 
praksis i kommunene i dag. Det skilles mellom utleie av arealer  i egen bolig og etablering av en helt 
ny separat boenhet.  
 
Rådmannen viser til at utleie av boligareal i eksisterende bolig er noe som normalt har foregått i alle 
år. I perioder er boliger bebodd av en eller noen få personer, som da har leid ut tomme rom. Ofte 
har leietager måttet benytte husets eneste kjøkken og bad sammen med utleier. Etter hvert har det 
blitt slik at det opprettes flere kjøkken og bad i boligene, slik at leieboer har mulighet for å bo mer 
for seg selv. Det har da oppstått en uklar situasjon om når utleieenheten er å betrakte som en 
selvstendig boenhet, med de de tekniske krav som da må oppfylles. 
 
Foreslåtte endringer i TEK har til hensikt å åpne for at mer areal i eksisterende boliger kan omdannes 
til boligformål ved å bruksendre areal i kjeller og på loft. Formålet med denne endringen er å bidra 
med flere boliger både til unge og vanskeligstilte. Flere utleieboliger vil i følge lovgiver også kunne 
redusere boligprisene, da det blir mindre press på boligmarkedet. 
 
 
VURDERING AV ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK10) 
 
Presisering av søknadsplikt for ny boenhet 

Formålet med bestemmelsen er å presisere når det oppstår en ny boenhet. Forslaget er at ny 
boenhet oppstår når enheten: 
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a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, 
b) har egen inngang og  
c) er fysisk adskilt fra øvrige enheter. 

 
Søknad om oppdeling av boenhet og forholdet mellom boenhet/utleieenhet  – kommentarer: 
Oppegård kommune bruker en del ressurser på å avklare forespørsler til kommunen om etablerte 
boenheter er lovlige eller ulovlige etter plan- og bygningsloven. Blant annet får kommunen en del 
henvendelser fra det lokale NAV kontor da de har en praksis om at stønad til husleie kun blir 
innvilget  dersom utleier kan dokumentere at utleieenheten er en godkjent boenhet.  
 
Rådmannen anser det som positivt at lovgiver nå ønsker å tydeliggjøre tolkningen av når det oppstår 
en ny boenhet, da dette vil kunne redusere ressursbruken til slike henvendelser. Rådmannen finner 
forslaget imidlertid noe uklart. For det første er det uklart hva som legges i uttrykket «utleie i egen 
bolig» som høringsnotatet omtaler. Det må avklares om boligeier selv skal bo i boligen, eller om 
boliger kan kjøpes opp, bygges om og drives som rene hybelbygg eller «anleggsbrakker». Det bør 
også tas stilling til om antall utleieforhold eller antall personer som leier i en bolig skal ha en øvre 
grense. Som eksempel vises det til en byggesak i Trondheim kommune der en tomannsbolig ble 
bruksendret til enebolig med 27 soverom, og i realiteten tatt i bruk som hybelhus for studenter. En 
slik bruk stiller helt andre krav til blant annet brann-, rømning-, vann og avløps-, trafikk- og 
parkeringsløsninger enn en vanlig enebolig. 
 
Oppegård kommune er landets 3. tettest befolkende kommune, og nær 75 % av boligmassen er 
småhusbebyggelse. Det er ventet høy befolkningsvekst i Oslo og de omkringliggende kommunene. I 
dag benytter kommunene etablering av nye boenheter som styringsverktøy for 
befolkningsutviklingen. Med det nye forslaget vil man kunne få en rekke nye utleieenheter i 
småhusområdene. På den måten undergraver forslaget reguleringsplanene som styringsverktøy og 
gjør det vanskelig for kommunen å planlegge behov for teknisk og sosial infrastruktur og sikre riktig 
befolkningssammensetning. Naboer i boligområdene mister muligheten for forutsigbarhet for 
hvordan bomiljøet utvikles da bruken av småhusområdene blir uklare. 
 
Rådmannen ser at departementet i høringsnotatet uttaler at behovet for mer utleieareal er størst i 
de store byene. Samtidig påpeker departementet at i Oslo og de andre store byene der behovet for 
utleie er størst, er andelen småhus relativt sett mindre enn i mellomstore byer og tettsteder. 
Rådmannen går derfor ut fra at regelendringene ikke vil gi den ønskede virkningen i byene, og frykter 
at reguleringsplanen som styringsverktøy undergraves for alle kommuner uten at hensikten med 
forskriftsendringene nødvendigvis oppnås.   
 
Unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak 
I gjeldende byggesaksforskrift er det tillatt for tiltakshaver selv å søke om bruksendring fra tilleggsdel 
til hoveddel, altså fra bod eller teknisk rom, til stue, soverom, kjøkken, bad mv. Motsatt 
bruksendring, fra hoveddel til tilleggsdel krever en ansvarlig søker. Forslaget går ut på at tiltakshaver 
selv kan stå ansvarlig om det søkes om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel.  Fremdeles gjelder 
dette kun innenfor en bruksenhet. Rådmannen mener at endringsforslaget kun er en retting av 
tidligere skrivefeil i bestemmelsen. Det er derfor ingen innvendinger mot denne endringen.  

Imidlertid ønsker rådmannen at departementet benytter anledningen til å avklare et annet spørsmål 
som tidvis oppstår ved slike bruksendringer. En bruksendring innebærer ofte mange tekniske 
tilpasninger som nye vinduer, flytting av vegger og nye tekniske installasjoner. Det anmodes om at 
lovgiver presiserer at det kreves ansvarlige foretak for prosjektering og utførelse av disse arbeidene.  

VURDERING AV ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK10) 

Lemping av bygningstekniske krav til romhøyde, utsyn, dagslys mv. 
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I dag er hovedregelen at alle tekniske krav skal oppfylles ved bruksendring eller andre tiltak på 
eksisterende bygg. I praksis har denne hovedregelen vist seg å medføre store praktiske og 
økonomiske konsekvenser for tiltakshaver. Høringsforslaget tar opp hvilke begrensninger ved 
eksisterende byggverk som kan være til hinder for å oppfylle tekniske krav ved søknad om 
bruksendring. Behovet for flere boliger er så stort at det foreslås lempinger av de tekniske kravenes 
minstemål. 

I dag vurderer kommunen unntak fra TEK10 i plan- og bygningslovens § 31-2 4. ledd som lyder: 

Kommunen kan 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. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen… 
 

Denne bestemmelsen kan benyttes ved bruksendringer til loftstuer, kjellerstuer og rom for varlig 
opphold, der man fra før av har andre tilsvarende rom som tilfredsstiller de tekniske kravene. 
Kommunene kan etter gitte vilkår vurdere hvert enkelt tilfelle og veie ulempene mot fordeler når 
tillatelse/avslag skal gis. Rådmannen mener at denne bestemmelsen kan fungere som et godt 
verktøy for å tillate at mer areal bruksendres til boligformål, men at bestemmelsen hittil har hatt 
begrenset betydning da departementet opprinnelig uttalte at bestemmelsen kun skulle benyttes i 
helt spesielle tilfeller som tiltak på kulturminner. Rådmannen mener at en ny tolkning og presisering 
fra lovgiver kan åpne for at bestemmelsen får et større og bedre anvendelsesområde for den typen 
tiltak som høringsnotatet omhandler. Kommunen vil da ha et egnet verktøy til å foreta en konkret 
vurdering som åpner for godkjenning av slike tiltak på eksisterende bygg der bruksendringen 
medfører en forbedret arealdisponering. Samtidig kan de verste ulempene med dårlig bokvalitet 
forebygges der arealet som ønskes bruksendret er lite egnet.  Lemping av tekniske krav må 
nødvendigvis sees i sammenheng med at departementet også går inn for å unnta etablering av 
utleieenheter i eksisterende boliger. Da må det antas at rommene som unntas fra tekniske krav 
nettopp er de som siden vil bli leid ut.  

For å sikre forutsigbarhet bør departementet gi tydelige føringer for tolkningen og anvendelsen av 
unntaksbestemmelsen, og hvilke dokumentasjonskrav som stilles til utbygger/tiltakshaver ved 
søknad om unntak fra tekniske krav. 

§12-2 Krav om tilgjengelig boenhet 

Det foreslås at kravene om tilgjengelighet ikke gjøres gjeldende for de rommene som bruksendres 
fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor boenheten. Rådmannen mener at disse kravene er 
viktige for boliger, men at kravet kan lempes på. I dag oppføres det mange sekundærleiligheter 
(egne boenheter) som har tilgjengelig inngangsparti, og unntak fra dette kravet antas ikke å få store 
konsekvenser. 

§12-5 Planløsning 

Det foreslås å gjøre unntak fra kravet om en planløsning som gjør det lett å orientere seg. 
Rådmannen viser til all den forskning og erfaring som er gjort i byggfaget om hvordan planløsninger 
påvirker funksjonaliteten i boenheten. Logisk plassering av rom slik at man ikke må gjennom badet 
for å komme i boden eller på kjøkkenet osv. har stor betydning for brukbarheten. I tillegg har 
rommenes størrelse, utforming og plassering i forhold til hverandre innvirkning på innemiljø, ulykker 
og skader. Videre mener rådmannen at uhensiktsmessige planløsninger vil gjøre det vanskelig for 
brannfolk som skal finne leietagere på loftet eller andre mindre synlige oppholdsrom. 

§ 12-9 Bad og toalett 
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Det foreslås unntak om at bad og toalett som bruksendres skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. 
Rådmannen mener det samme om dette forslaget som forslaget til unntak om tilgjengelig boenhet, 
men presiserer at det må sikres at boligen har minst et tilgjengelig bad og toalett på hovedplan.  

§12-10 Bod og oppbevaringsplass 

Det foreslås å unnta krav om minimums størrelse for oppbevaringsplass eller bod. I dag er kravet 1,5 
m

2
 bod for 1-roms leiligheter og 3 m

2
 for andre boenheter. Rådmannen erfarer allerede at dagens 

krav til bod i boliger er for lite. Dersom det ikke er tilstrekkelig plass til oppbevaring av klær og ulike 
eiendeler har det innvirkning på bokvaliteten. Behovet for oppbevaring vil øke når det blir flere 
personer på små arealer/hybler. Rådmannen mener at bodkravet i stedet bør økes.   

§ 13-5 Radon 

Det foreslås unntak fra krav om radonsperre og tilrettelagt tiltak i grunnen. Rådmannen er skeptisk 
til å tillate bruksendring der det er målt radonverdier over grensen. Radon er et helseproblem, og 
største årsak til lungekreft etter røyking. Det er mulig å redusere radon i boliger uten å tette mot 
grunnen. Rådmannen er enig i at det ikke trenger å være et absolutt krav om å gjennomføre 
radontiltak i grunnen, så lenge det gjennomføres målinger og iverksettes andre tiltak inntil 
radonkonsentrasjonen er dokumentert lav nok.  

13-13 Utsyn 

Forslaget går ut på å unnta krav om utsyn fra rom for varig opphold. Hensikten med utsyn er å gi 
beboer kontakt med omverden slik at man kan følge med på hva som skjer utendørs og samtidig 
oppnå nok dagslys inn i boligen. Dersom rom uten utsyn i praksis er det eneste oppholdsrommet for 
en leietager, vil dette klart være negativt for bokvaliteten. 

Kapittel 14  Energi 

Forslaget går ut på å gjøre unntak fra energikravene når det søkes om bruksendringer i eksisterende 
bolig. Rådmannen mener at oppfyllelse av energikravene i mange tilfeller vil medføre betydelig 
økning av kostnader for eier. Likeså er faren for at energitiltak på eldre bygg kan medføre 
byggskader ved at bygningsfysikken endres. Rådmannen mener at det er innen energikravene at 
kommunene har størst potensiale for å gjøre gode avveininger mellom kostnad og effekt gjennom å 
bruke unntaksbestemmelsen i pbl § 31-2 4.ledd. I stedet for å gi et generelt unntak bør 
departementet gi klare føringer for hva som skal vektlegges i en slik vurdering, og hvilke krav til 
søknadsdokumentasjon tiltakshaver bør oppfylle. 

Endring og presisering av preaksepterte ytelser i veiledning til TEK10 

De preaksepterte løsningene som er gitt i veilederen til byggteknisk forskrift (TEK10) angir minimum 
for når de tekniske funksjonskravene ansees som oppfylt. Rådmannen mener at summen av de 
unntakene som foreslås kan resultere i dårlig boligstandard og redusert folkehelse. Når hensikten 
med høringsforslaget er å ta i bruk større del av den eksisterende boligmassen, vil det bli flere 
personer på samme areal. Det krever bedre bokvalitet og ikke dårligere. Dessuten ser vi at mange 
utbyggere allerede i dag legger seg litt under forskriftens minimumskrav.  

§ 12-7 Krav til rom og oppholdsareal – romhøyde 

I høringsforslaget foreslås det å senke minimumskravet til romhøyde fra 2,2 meter til 2,0 meter. 
Begrunnelsen for dette er at kravet tilsvarer fri høyde på dør som er 2 meter. Rådmannen mener at 
forslaget gir en for lav takhøyde. For det første må det i tillegg til dørhøyden også være rom for 
dørkarmen over. Likeså har en del standard faste innretninger som skap, dusjkabinett, reoler osv. 
faste høyder som vanskeliggjør montering i lave rom. Den lave romhøyden innebærer at det blir 
vanskelig med taklamper på grunn av fare for sammenstøt. Rådmannen mener at en romhøyde ned 
mot 2 meter vil føles «trykkende» selv for personer med relativ normal høyde. Bestemmelsen må 
også sees i sammenheng med forslagene vedrørende reduserte krav til lys og utsyn.Kombinasjonen 
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av lav takhøyde, begrenset dagslys og utsyn i et utleierom i for eksempel en kjeller, gir etter 
rådmannens vurdering uakseptable boforhold. 

§13-2  Ventilasjon i boenhet 

Det foreslås en preakseptert løsning for ventilasjon ved bruksendring der det vil være tilstrekkelig 
med ett åpningsbart vindu og en ventil pr. rom i stedet for mekanisk ventilasjonsanlegg. Rådmannen 
mener at ventilasjon er viktig for å fjerne fukt fra rommene. Fukt i inneluften kan forårsake 
inneklimaproblemer som kondens og mugg på vegger og tak. Dette kan raskt bli et helseproblem. 
Dersom eneste vindu er et kjellervindu i en lysgrav, sier det seg selv at tørking av tøy om vinteren 
blir problematisk.  

§ 13-12 Lys 

Det foreslås å redusere kravet på tilgang til dagslys tilsvarende arealet på et rømningsvindu. I dag er 
kravet at glassflaten på vinduet skal være 10 % av gulvflaten i rommet. Utenfor rommets vindu skal 
det etter dagens krav ikke være «lysgrav» og det skal heller ikke være konstruksjoner, slik som 
balkonger, utenfor vinduet som hindrer lyset i å komme inn. Endringene vil innebære at kravet til 
glassflaten til et vindu i et normalt soverom på 10 m

2
 reduseres fra 1,0 m

2
 til ca. 0,5 m

2
. 

Departementet har også offentlig uttalt at de antar at det vil være akseptabelt at vindu nå vender ut 
i en lysgrav. Rådmannen mener at dette forslaget ikke bør gjennomføres da det har store 
konsekvenser for bokvaliteten. For øvrig vises det til det som er omtalt ovenfor vedrørende 
endringsforslag til § 12-7 om romhøyde. 

Forenklinger av krav ved tiltak på eksisterende bygg i fareområder 

Forslaget går ut på at det kan utføres mindre arbeider på bygninger som ligger i fareområder, slik 
som flom og skred. Lovgiver mener at dette åpner for en nødvendig utvikling for eiere av bygninger 
som i ettertid har vist seg å ligge i slike fareområder samt bidra til mer levedyktige lokalsamfunn. 
Forslaget vil innebære noe økt risiko for økonomiske og materielle tap. Forslaget vil først og fremst 
tillate at det legges opp til bruksendringer, ombygginger samt til- og påbygging av eksisterende 
bygninger. Rådmannen mener disse forslagene må sees i sammenheng med de øvrige 
endringsforslagene der det tilrettelegges for mer utleie i samme boenhet, og mener at lovgiver i 
realiteten tilrettelegger for at flere mennesker kan bo i fareområdene. Noe som anses som svært 
uheldig. 

Anbefaling 

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.  
 
Oppegård kommune har en stor andel boligbebyggelse som omfattes av de foreslåtte lempningene i 
regelverket. Planlegging av kommunale tjenester baserer seg i stor grad på reguleringsplanenes 
tillatte antall boenheter og størrelser på disse fordi de gir forutsigbarhet i 
befolkningssammensetningen. En viktig styringsmulighet for kommunens samfunnsutvikling vil 
forsvinne, da det blir lite forutsigbart hvor mange personer og hvilken alderssammensetning man 
skal regne med vil bosette seg i boligområdene.  
 
Rådmannen mener at konsekvensene av de foreslåtte endringene ikke er grundig nok vurdert. 
Regelverket gir ikke kommunen mulighet for å vurdere helheten i søknadene. De foreslåtte 
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lempinger av byggtekniske krav skal kun gjelde for eksisterende boliger. Det sies ikke noe om verken 
hvor gamle boligene kan være eller hvor lang «karantenetid» nye boliger skal ha før de kan opprette 
utleieenheter med redusert bokvalitet eller gjør unntak fra tekniske krav. Det siste kan innebære en 
omgåelse av regelverket der utbyggere allerede ved oppføring av nye boliger legger til rette for 
arealer som i fremtiden vil bruksendres til oppholdsrom, men som på oppføringstidspunktet ikke 
overholder de tekniske kravene.  
 

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.   
 
Rådmannen mener at endringene ikkebør  gjennomføres, men at det brukes tid til å «spisse» 
allerede gjeldende lovparagraf i plan- og bygningslovens § 31-2 – Tiltak på eksisterende byggverk. 
Denne bestemmelsen ble tolket strengt da den kom, slik at det i praksis kun skulle være byggverk av 
typen stavkirke og tømmerhus som falt inn under denne unntaksbestemmelsen. Senere har 
tolkningen blitt moderert, og ved å presisere denne ytterligere kan bestemmelsen være løsningen på 
lovgivers intensjon ved endringsforslagene.  
 
 
 
Anne Skau 
rådmann 
 
     Espen Dag Rydland 
     kommunalsjef 
 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 


