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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred
og flodbølge som følge av fjellskred
Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 7-3 og 7-4
NBBL støtter forslagene, som vil fjerne barrierer i dagens regelverk som hindrer utvikling for lokalsamfunn i
fareområder.

 

Savner mer forenkling

Byggsektoren i Norge er av de mest gjennomregulerte i samfunnet. Byggereglene utvides med stadig nye krav,
ofte med god begrunnelse. Men for å unngå at regelverk bygges «lag på lag» må det skje et kontinuerlig
forenklingsarbeid med gjennomgang av regler som er foreldet eller unødvendige, der regler justeres eller tas ut.

Se vedlegg

NBBL høringsuttalelse flodbølge TEK17 7-3.pdf
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NBBLs merknader til forslag til endringer i TEK17 - sikkerhet mot 
skred og flodbølge som følge av fjellskred 
 

 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for 
deres felles interesser. Boligbyggelagenes formål er å skaffe og forvalte boliger for sine medlemmer, som 
overveiende er organisert som borettslag og sameier. I tillegg til å representere boligutviklere så 
representerer vi også husholdninger og eiere av bygg. NBBLs 41 medlemslag har 1 186 000 medlemmer, og 
forvalter 594 000 boliger i over 15 300 borettslag og sameier. Boligbyggelagene bidro til igangsetting av om 
lag 5.000 boliger i 2021. 

 

 

NBBL støtter forslagene, som vil fjerne barrierer i dagens regelverk som hindrer 

utvikling for lokalsamfunn i fareområder. 

 

Om høringen 

Høringen foreslår endringer i TEK17 § 7-3 og § 7-4, som regulerer sikkerhet mot skred 

med unntak. Forslaget skal tilrettelegge for at det blir enklere å bygge i utsatte 

områder der ras overvåkes. Det skal også bli enklere for gitte virksomheter som går 

inn under begrepet storulykkevirksomheter og for brakkerigger. 

 

Savner mer forenkling 

Byggsektoren i Norge er av de mest gjennomregulerte i samfunnet. Byggereglene 

utvides med stadig nye krav, ofte med god begrunnelse. Men for å unngå at regelverk 

bygges «lag på lag» må det skje et kontinuerlig forenklingsarbeid med gjennomgang 

av regler som er foreldet eller unødvendige, der regler justeres eller tas ut.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA 

 

 

Bård Folke Fredriksen 

Adm. Direktør 

 

 


	Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred
	Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 7-3 og 7-4




