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SAK 15/1248 - HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK 10 OG TEK 10 – 
EKSISTERENDE BYGG 
 
Leieboerforeningen takker for muligheten til å levere høringsinnspill på forenklinger i Sak 10 
og Tek 10. 
 
Leieboerforeningen vil konsentrere sin uttalelse rundt det som angår leieboliger, øvrige 
problemstillinger anser ikke Leieboerforeningen seg kompetent til å svare på.  
 
Leieboerforeningen er i utgangspunktet positiv til forenkling og presisering av eksisterende 
regelverk slik at rettstilstanden blir tydeligere og enklere å forholde seg til, noe kan føre til 
noen flere leieboliger på markedet. Spesielt på små steder er det ønskelig at det blir etablert 
flere leieboliger, og for studenter og andre som har et kortsiktig perspektiv kan det være 
positivt at det blir enklere å foreta lovlig utleie av små hybler. 
 
Leieboerforeningen er imidlertid bekymret for at en forenkling av visse krav kan gjøre at det 
blir flere dårligere leieboliger på markedet, når det vi egentlig trenger er flere gode 
leieboliger. Leieboerforeningen er av den oppfatning at det i dag eksisterer mange 
leieboliger av dårlig kvalitet og at en forenkling av reglene ikke nødvendigvis medfører at 
man får bukt med dette problemet. Det blir stadig vanskeligere eksempelvis for unge å 
komme seg inn på eiermarkedet, på grunn av stadig økende priser og strengere vilkår for å 
kunne ta opp lån. Dette kan medføre at flere unge og unge foreldre i etableringsfasen må 
leie lengre. Leieboerforeningen ser også at en økende gruppe av arbeidsinnvandrere og 
øvrige innvandrere leier over lengre perioder. Selv om det er riktig at studenter beveger seg 
raskt og ofte blir boende i leieboliger i kort tid, må man ikke glemme husholdninger som har 
et lengre tidsperspektiv for sine leieforhold og som ofte har begrensede ressurser og derfor 
ikke råd til å betale en høy leie.  
 
Leieboerforeningen er bekymret for at svekkede kvalitetskrav vil føre til at flere får dårligere 
bosituasjoner og lavere bokvalitet, som igjen fører til dårlig livskvalitet. Vi er av den 
oppfatning at dette ikke bare vil ramme studenter, men også barnefamilier og andre. Da 
trenger vi heller gode leieboliger som langt på vei gir den samme bokvaliteten som det å eie 
egen bolig. Leiemarkedet er i dag delvis preget av useriøse aktører som leier ut boliger av 
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dårlig kvalitet. Leieboerforeningen mener at det bør satses mer på økt kvalitet i leieboliger 
og at det må legges til rette for mer seriøs utbygging i en profesjonell skala. Vi hadde gjerne 
sett at dette fikk større fokus enn de foreslåtte forenklingene.  
 
 
1. Presisering av søknadsplikten for ny boenhet, tydeliggjøring av begrepet 

«boenhet». 
 
Leieboerforeningen er i utgangspunktet positiv til presisering av søknadsplikter for ny 
boenhet. Vi er av den oppfatning at det er råder mye uklarhet rundt dette, og en 
tydeliggjøring vil medføre at en kan få en mer ryddig tilstand og færre ulovlige boenheter. 
Leieboerforeningen erfarer at det er flere kjeller- og loftsleiligheter på leiemarkedet som kan 
oppfylle kravene til selvstendig boenhet, men som ikke er omsøkt på grunn av usikkerhet 
rundt reglene. En tydeliggjøring av kravene, vil kunne gjøre det lettere for utleiere å leie ut 
lovlig, og vil også gi en mer oversiktlig situasjon for leietakere av slike boliger. Dersom man 
mistenker at dette ikke er en selvstendig boenhet, vil det være enkelt å ta en telefon til 
kommunen for å undersøke om dette er en lovlig boenhet eller ikke.  
 
2. Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak 

 
Ingen bemerkninger. 

 
3. Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet.  
 
Som nevnt innledningsvis er Leieboerforeningen i utgangspunktet positiv til forenklinger. 
Men vi mener likevel at enkelte krav som er foreslått fjernet vil minske bokvaliteten og er 
dermed ikke ønskelige. Vi vil i det videre gjennomgå endringene hver for seg.  
 
§ 12-2 Krav om tilgjengelige boenheter 
Det foreslås å gjøre unntak for krav om tilgjengelige boenheter. 
 
Leieboerforeningen er enig i at det er lite aktuelt for personer med funksjonsnedsettelse å 
leie de boliger man her ønsker å forenkle kravene til Disse tiltakene er svært fordyrende og 
bare ved å ta bort dette kravet, vil det gjøre det enklere for mange å omdisponere areal i et 
eksiterende bygg, som igjen kan føre til mer fornuftig utnytting av boligmassen.  
 
Leieboerforeningen støtter utvalgets forslag om å gjøre unntak for dette kravet 
 
§ 12-5 Planløsning 
Det foreslås å gjøre unntak for paragrafens annet ledd om at byggverk skal ha planløsning 
som gjør det lett å orientere seg.  
 
Leieboerforeningen mener at krav som retter seg mot selve bokvaliteten, som planløsning, 
er viktig å opprettholde. I rom for varig opphold er det viktig at det føles godt å oppholde 
seg, og at man enkelt kan orientere seg rundt. Dette er for å sikre hensiktsmessige rom.  
Leieboerforeningen mener at kvaliteten på oppholdsrommene fordrer at det er enkelt å 
orientere seg. 
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§ 12-9 Bad og toalett 
Det foreslås å unnta kravet om tilgjengelige bad og toalett. 
 
Leieboerforeningen er enig i at dette også bør unntas i den tid det også kan gjøres unntak for 
§ 12-2  
 
§ 12-10 Bod og oppbevaringsplass 
Det foreslås å unnta kravet til minimum størrelse for oppbevaring eller bod gitt i paragrafens 
førte ledd bokstav a og b. 
 
Leieboerforeningen er i utgangspunktet skeptisk til å fjerne minstekrav til bod og 
oppbevaringsplass. Der arealet f.eks. skal gjøres om til en utleiedel, vil det være viktig for 
eventuelle leietakere å ha nok plass til oppbevaring. Det er ikke slik at leietakere 
nødvendigvis har mindre oppbevaringsbehov. Det er viktig for bokvaliteten at man har 
mulighet til å rydde unna ting man ikke behøver i det daglige. Fritidsutstyr, barnevogner, 
vinterklær osv. er viktig å kunne sette vekk i perioder. Dette er et viktig trivselstiltak som gjør 
det mer praktisk å bo. Leieboerforeningen foreslår å opprettholde dette kravet, da det vil 
kunne føre til upraktiske leieboliger eller oppholdsrom dersom det er minimalt med 
oppbevaringsplass. 
 
Et forslag kan være å lempe på kravene i forhold til størrelsen på arealet som skal endres, 
altså at man angir terskelverdier for bod- og oppbevaringsareal avhengig av størrelsen på 
boligen.  
 
§ 13-5 Radon 
Det foreslås å unnta krav om radonsperre og tilrettelagt tiltak i grunn. Bestemmelsens andre 
ledd.  
 
Dette anses som svært fordyrende krav ved etablering av en ny boenhet i eksisterende bolig 
og Leieboerforeningen er enig i at dette bør unntas. 
 
§ 13-3 Utsyn 
Det foreslås å unnta krav om utsyn slik at eksisterende arealer som utgjør et potensielt 
beboelsesrom kan utnyttes. 
 
Leieboerforeningen er skeptisk til å unnta krav om utsyn. Lys og utsyn er viktig for å oppnå 
gode oppholdsrom. Der arealet skal brukes til utleie er det særdeles viktig at nettopp krav til 
utsyn blir ivaretatt. Det vil fort bli «tungt» å bo i en bolig der utsyn er begrenset, da dette går 
utover den psykiske helse og bokvalitet. Leieboerforeningen er bekymret for at leieboliger 
med begrenset utsyn blir rimeligere å leie på grunn av dårligere kvalitet, og at det vil ramme 
ressurssvake grupper som nettopp har et langsiktig perspektiv på leiemarkedet og som tar til 
takke med boliger med eksempelvis begrenset utsyn.  
 
 
Kapittel 14 – Energi 
 
Ingen bemerkninger 
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Endring og presisering av preaksepterte ytelser i veiledning i TEK 10 
 
§ 12- 7 Krav til rom og oppholdsareal – romhøyde 
Det foreslås å endre preakseptert ytelse for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og 
omvendt fra 2,2 m til 2,0 m.  
 
Leieboerforeningen mener at preakseptert ytelse for romhøyde ikke bør endres. Nok en 
gang vil hensynet til gode boliger og bokvalitet bli berørt dersom man tar i bruk tilleggsdel 
med lavere takhøyde som leiebolig. Takhøyde vil påvirke kvaliteter så som lys og luftighet og 
romfølelsen, noe som er viktig for psykisk helse og et godt bomiljø. Leieboerforeningen 
mener at dette bør være viktige hensyn å ivareta der det skal være varig opphold.  
 
§ 13-2 Ventilasjon i boenhet 
Det foreslås en ny preakseptert ytelse ved bruksendring, om et åpningsbart vindu og 
lufteventiler.  
 
Leieboerforeningen stiller seg bak denne endringen.  
 
§ 13-12 Lys 
Det foreslås ingen endring i § 13-13 annet ledd med at veiledningen til TEK 10 gir ny 
preakseptert ytelse om hva som er tilfredsstillende tilgang på dagslys» - ytelsen vil 
tilfredsstille størrelsen på vindu for rømming.  
 
Leieboerforeningen er skeptisk til å lempe på kravene for tilfredsstillende dagslys til 
størrelsen på et rømningsvindu. Leieboerforeningen mener at å sikre tilfredsstillende tilgang 
på dagslys bør være et minstekrav dersom det er aktuelt å bruke arealet til varig opphold og 
da også til en utleiebolig. Dette for å sikre et god bokvalitet som fremmer helse og trivsel.  

 
 

4. Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområdet.  
 
Ingen bemerkninger.  
 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
For Leieboerforeningen 

 
 
Lars Aasen                                                                                                Ragnhild Løseth 
Daglig leder                                                                                              Advokatfullmektig 


