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Høring- forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) 
 

Jeg viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 28. juni 2013 ref. 13/1718-1 

og tar opp to forhold som ikke gjelder endring, men forståelsen av gjeldende lov.  

 

Det ene er om/når utleie av boligareal i egen bolig medfører søknadspliktig etablering av ny 

boenhet etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav g). Det andre er dersom 

søknadsplikt foreligger og tiltakshaver selv vil forestå søknaden, hvilket krav til individuell 

vurdering må bygningsmyndigheten gjøre etter plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd 

bokstav d).  

 

I en konkret sak som er bakgrunnen for min høringsuttalelse forelå spørsmålene i motsatt 

rekkefølge. De tas derfor opp i den rekkefølgen. 

 

Faktum – utleie av sokkelleilighet i enebolig 
Det faktiske forholdet gjelder en helt vanlig situasjon for eneboliger i Norge. Eneboligen har en 

sokkelleilighet som er godkjent som en del av husets boligareal. Det er intern dør mellom 

sokkelleiligheten og hoveddelen i huset. Sokkelleiligheten har egen utgangsdør slik at den 

interne døren kan holdes låst når sokkelleiligheten leies ut. Sokkelleiligheten har 

kjøkkenfunksjon, eget bad og toalett. En leietaker trenger ikke å dele slike fasiliteter med 

beboerne i hoveddelen. Når sokkelleiligheten ikke leies ut tjener den som boareal for beboerne i 

hoveddelen av huset. 

 

Høringsnotatets del 1 – kan tiltakshaver tillates å forestå søknad? 

Problemstillingen om tiltakshaver kan tillates å søke omtaler jeg som et spørsmål under 

høringsnotatets del 1, bakgrunn, som blant annet er: 

Et hovedsiktemål med høringsnotatet er å fremheve byggesaksdelen av plan- og bygningsloven 

som en ”ja-lov”, dvs. at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med 

lov, forskrift eller plan. Dette er en prinsipiell grunntanke for denne delen av loven, men som 

ofte settes til side i den praktiske saksbehandlingen hvor tiltakshavere opplever uforutsigbare og 

skiftende krav til både ansvar og dokumentasjon, ikke bare mellom kommuner, men også mellom 

saksbehandlere i samme kommune. 
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Ot.prp. nr. 45 (2007 – 2008) ga bakgrunnen for regler i byggesaksdelen i plan- og 

bygningsloven. På side 314 spalte 2 omtales plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd 

bokstav d. Bestemmelsen gir kommunen anledning til etter skjønn å unnta også andre mindre 

tiltak fra kravet i § 20-1 andre ledd om at tiltakshaver må engasjere foretak med ansvarsrett. 

 

Som aktuelle tilfeller nevner Ot. prp. mindre tiltak på ubebygd eiendom og søknader om 

bruksendring som ikke forutsetter søknadspliktige byggearbeider. Bestemmelsen er også aktuell 

ved slik bruksendring med selvstendig boenhet for utleie. Kommunens adgang til å gjøre 

skjønnsmessig unntak gjelder ikke generelt, men kun for den konkrete saken.  

 

En kommune foretar ikke en individuell vurdering slik den skal etter bestemmelsen i § 20-2 

første ledd bokstav d. I vårt tilfelle tok ikke kommunen søknad om bruksendring for utleie av 

boligareal til behandling. Den skrev: "tiltaket som beskrevet i søknaden faller utenfor rammene 

(saksbehandlingsreglene i lov og forskrift) for behandling av tiltak som krever søknad og 

tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, søknaden kan som følge ikke realitetsbehandles. 

Det vises til nærmere beskrivelse nedenfor". Kommunen krevet hva den omtalte som ”komplett 

og kvalitetssikret søknad med nabovarsling, plan, snitt og fasadetegninger". Senere har den 

tilføyd "trafikk på tomten". Det ble ikke gjort noen konkret vurdering av om tiltakshaver selv 

kunne søke om bruksendringen med etablering av boenhet. Jeg kan tilføye at søknaden 

redegjorde for relevante forhold for boligarealet som var tenkt å leie ut slik som brann, 

rømningsvei, innvendig takhøyde, lys, lydisolasjon, samt utregnet ny BYA for parkeringsplass i 

henhold til reguleringsplan. Det ble sendt med plantegning av underetasjen der utleiearealet var 

tegnet inn. Søknaden opplyste uttrykkelig at det ikke skulle foretas bygningsmessige arbeider og 

at det var innvending dør i boligarealet til arealet som kunne leies ut.  

 

Fylkesmannen var enig med kommunen, sitat: ”Problemet knytter seg til om den omsøkte endringen 

er søknadspliktig jf. pbl. § 20-1 (1) g), eller (min understreking) om det er et søknadspliktig tiltak som kan 

forestås av tiltakshaver selv etter pbl. § 20-2.”  Men problemstillingen var om tiltaket er 

søknadspliktig og om tiltakshaver kunne tillates forestå søknaden. 

 

Uttalelse: 

Når kommuner ikke følger opp lovgivers mening og ikke foretar individuell vurdering om søker 

kan tillates å forestå søknad, må det vurderes om forskrift skal angi enkle og vanlige tiltak som 

det skal gis unntak for fra bruk av ansvarlig foretak.  

 

I anledning plan- og bygningsloven som en ”ja lov” tillater jeg meg å nevne lov av 21. mai 1999 

nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), protokoll 

av 4. november 1950 artikkel 1 om vern om eiendom. Det er klart at det offentlige kan stille 

krav, styre og kontrollere bruken av personers eiendom, også når utgangspunktet er frihet til bruk 

og utnyttelse. Menneskerettsloven skjerper innholdet i legalitetsprinsippet og kravet til forsvarlig 

utøvelse av skjønn, det vil si plan- og bygningsloven som en ” ja lov”. 

 

Høringsnotatets del 7 – Foreligger bruksendring? 
Problemstillingen om det i det hele tatt foreligger bruksendring ved utleie (og opphør) av utleie 

er omtalt i høringsnotatets del 7, et spørsmål om forståelsen av gjeldende rett. 

 

Høringsnotatets del 7 omhandler spørsmålet om krav til søknad ved utleie av en del av eksisterende 

bolig. Departementet sier at det har erfart at grensen mellom en og to boenheter ofte kommer på 

spissen når det etableres et utleieforhold i eksisterende bolig. I høringsnotatet presiserer derfor 
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departementet gjeldende rett om når det oppstår en søknadspliktig boenhet/bruksenhet etter plan- og 

bygningslovgivningen. 

 

Vi forespurte kommunen om gjeldende rett ved påtenkt utleie og fikk opplyst at tilfellet vårt 

innebar oppdeling av bolig med søknadspliktig etablering av selvstendig boenhet. Vi søkte som 

nevnt foran. Dette var på et tidspunkt før KRD høringsnotat. Senere i behandlingen av 

forvaltningsklagen viste vi til departementets høringsnotat. Men i klageavgjørelse i august 2013 

har også fylkesmannen ansett at søknadsplikt foreligger. Fylkesmannen vurderte klagesaken slik 

den var forberedt fra kommunens side. Man tok ikke opp spørsmålet som vi påpekte (problem-

stillingen foran) om det var foretatt en individuell vurdering av om tiltakshaver kunne forestå 

søknaden. Fylkesmannen mente at etablering av utleie i en sokkelleilighet innebar bruksendring. 

 

Etter klageavgjørelsen i august 2013 tilskrev vi kommunen og informerte at søknaden bortfalt 

fordi tiltaket ikke er søknadspliktig. Kommunen har i september 2013 skrevet et brev til oss blant 

annet: 

"Plan- og bygningsetaten presiserer at Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) uttalelse 

datert 28.08.2013 som det henvises til i ditt brev er et høringsnotat i forbindelse med forslag til 

revidering av plan- og bygningsloven. Det er ikke vedtatt lovendringer på bakgrunn av dette 

notatet enda. Plan- og bygningsetaten mener derfor at det må bero på en misforståelse at dere 

mener KRDs høringsnotat er det samme som en avklaring i forhold til spørsmålet om når en ny 

boenhet oppstår. 

 

Videre vil Plan- og bygningsetaten påpeke at KRD klart sier at det ikke er behov for lovendring 

slik som dere har understreket. Det er derfor fortsatt slik at kommunen etter en konkret 

vurdering vil kunne si om det oppstår en ny boenhet eller ikke. I tidligere avklaringer fra KRD er 

det slik at den faktiske bruken vil kunne være avgjørende for når en ny boenhet oppstår. Etaten 

mener at dette også samsvarer med Fylkesmannens avgjørelse." 

 

Uttalelse: 

Det er behov for en tydelig veiledning om departementets forståelse av gjeldende rett slik den er 

omtalt i høringsnotatets del 7. 

 

Dersom domstolsavgjørelse foreligger og som entydig utlegger en annen regel enn i hørings-

notatet, er lov-/ forskriftsendring nødvendig. Jeg nevner at fylkesmannen i vår sak viste til dom i 

Gulating Lagmannsrett, LG-1998-236, publisert 18. desember 1998. Jeg har ikke vurdert 

omstendighetene i den saken og om den er relevant for vår situasjon, og det store antall 

eneboliger i Norge med sokkelleiligheter som kan leies ut. 

 

Veiledningen om når søknadsplikt ikke foreligger må omtale opphør av utleie. Dette innebærer 

ikke en søknadspliktig sammenslåing av bruksenheter etter plan- og bygningsloven § 20-1 første 

ledd bokstav g. 

 

Dersom reguleringsplan stiller krav om parkering ved etablering av bruksenheter og som regnes 

inn i BYA, er dette et forhold som må ivaretas på annen måte. 

 

 

Vennlig hilsen 

 
Tor Arne Pedersen 


