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�� Lettere å innrede loft, men ikke sikkert du får montere brannstige

Mange huseiere opp-
lever å komme i skvis 
mellom hensynet til 
brannsikkerhet og 
estetikk når de vil 
innrede loftet.

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

BERGEN: Fra 1. januar i år ble 
kravene mindre strenge for 
dem som ønsker å bygge om 
loft, kjeller eller bod til opp-
holdsrom eller utleie.

Men krav til brannsikkerhet og 
rømningsveier må selvsagt fort-
satt oppfylles, enten man har 
hatt godkjent rom på loftet len-
ge, eller planlegger å bygge om.

Det kan by på utfordringer, 
har Terje Haugan, rådgiver i 
Bergen Eiendomsrådgivning 
AS erfart i flere saker de har 
vært involvert i.

– Jeg har vært borti flere saker 
der huseier har godkjent opp-
holdsrom på loftet, men har 
fått avslag på å montere brann-
stige med bøyle for å sikre trygg 
rømningsvei, sier han til BA.

– I andre saker ser vi at husei-
ere får lov til å montere brann-
stige, så det er veldig uforutsig-
bart, påpeker han.

Estetikk vs. sikkerhet
Haugan viser til et nylig eksem-
pel der en kunde har fire god-
kjente hybler i loftsetasjen.

BA har snakket med huseier-
en, som vil være anonym:

– Jeg har branntau fra loftse-
tasjen, som ligger i tredje eta-
sje. Jeg synes det er litt gam-
meldags og utrygt å la folk røm-
me med et tau. Derfor ønsket 
jeg å oppgradere til brannstige 
med ryggbøyle, som er anbe-
falt. Men det fikk jeg ikke lov til 
av kommunen, forteller han.

I avslaget fra etat for bygge-
sak og private planer skriver 
saksbehandler: «Brannstigen er 
et fremmedelement på byggets 
fasade, og vil virke skjemmen-
de for omgivelsene».

Huseier synes det er merkelig 
tatt i betraktning av at flere av 
naboene i samme bygg har 
montert brannstige.

– Det er riktignok stiger uten 
bøyler. Men jeg ser samtidig 
bort på   flere naboer i området 
som har brannstige med bøyle. 

– Jeg synes det er rart, og kan 
ikke begripe at man skal få lov 
til å ha det man alltid har hatt, 
men ikke får lov til å forbedre 
sikkerheten, sier huseieren.

– Lite konsekvent
Haugan i Bergen Eiendomsråd-
givning AS understreker at han 
ikke har noen mening om hvor-
vidt det er riktig å si ja eller nei 
til brannstiger. Han mener deri-
mot at det virker som om ulike 
regler og interesser jobber mot 
hverandre.

– På den ene siden har vi re-
gjeringen som endrer loven slik 
at alle ledige kjellere, boder og 
loft skal kunne tas i bruk som 
boligareal. Samtidig er det 
strengere sikkerhetskrav enn 
tidligere. På motsatt side har vi 
byggesaksmyndighetene og 
byantikvar som ofte ikke øn-
sker endringer av fasader av es-
tetiske hensyn, påpeker han.

Haugan mener det for ofte 
virker litt tilfeldig om huseiere 
får ja eller nei til å montere 
brannstige.

– I tillegg kan det virke som 
om de fleste som montere 
brannstige uten å søke slipper 
unna med tilgivelse hvis de 
ikke først har fått nei.

Kommer jevnlig opp
Byggesakssjef i Bergen kom-
mune Petter Wiberg avkrefter 
at det er slik at det er lettere å få 
tilgivelse enn tillatelse.

– Nei, slik skal det ikke være.
Ifølge Wiberg fører de ikke 

statistikk over hvor mange søk-
nader om brannstiger eller boa-
real i loftsetasje de får inn.

– Men mitt inntrykk er at vi 
nå får inn søknader om en del 
ententer der boareal på loftet 
ikke ville blitt godkjent før de 
nye reglene kom.

Han sier de jevnlig gir husei-
ere avslag på å montere brann-
stige.

– Det skjer først og fremst i 
forbindelse med søknader om å 
ta i bruk loftsareal til boligfor-
mål. Får de nei til brannstige og 
samtidig ikke har alternative 
godkjente rømningsveier, får 
de også nei til å ta i bruk loftsa-
realet, sier han til BA.

Problemstillingen forekom-
mer særlig i sentrumsområdet 
og områder med verneverdig 
bebyggelse, påpeker han.

– Ser man overflatisk på te-

maet, kan det kanskje virke vil-
kårlig om huseiere får montere 
brannstige eller ikke. Men vi 
må forholde oss til teknisk for-
skrift og brannforskrift, i tillegg 
til hensynet til det estetiske. I 
den grad saksbehandlerne utø-
ver skjønn innenfor disse ram-
mene, vil det kunne gi ulike ut-
slag i ulike saker og sammen-
henger, sier Wiberg.

– Om man allerede har en 

godkjent oppholdsrom i loftse-
tasje og vil montere brannstige, 
kan man altså få nei?

– Ja, men kravet til rømnings-
veier som gjaldt da boarealet 
ble tatt i bruk, må uansett være 
oppfylt. Sikkerheten skal være 
ivaretatt, understreker Wiberg.

Avdelingsleder Trond Knoop 
i brannforebyggende avdeling  
i Bergen brannvesen sier de har 
et godt samarbeid med kom-

munens byggesaksavdeling.

– Opp til huseier
– Ved tilsyn i bolighus oppdager 
vi noen ganger, eller mistenker, 
bruksendring av loftsetasjen 
uten at det er søkt om dette. I 
tilfeller hvor det er tvil om at 
rømningsveiene er i tråd med 
loven bestemmelser sender vi 
melding til etat for byggesak og 
private planer. 

Sikkerhet mot eStetikk

ULIKT: Rådgivere i Bergen eiendomsrådgivning AS Frode Knudsen (t.v.) og Terje Haugan mener det virker vel                                                           vilkårlig hvem som får lov til å montere brannstige eller ikke, som man ser eksempler på på bildet.  – Det kan 
dessuten virke som om de som monterer brannstige uten å søke slipper unna med tilgivelse, påpeker Haugan. FOTO: SKJALG EKELAND

Oppdrettsselskapet Marine Harvest mener eksportavgif-
ten på fisk er i strid med EØS-avtalen og klager Norge 
inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Selskapet mener 
finansieringen av Norges sjømatråd gjennom eksportav-
giften i realiteten er å pålegge Marine Harvest og andre 
oppdrettere å finansiere markedsføringen til sine 
konkurrenter. – I dag betaler bare Marine Harvest 70 
millioner kroner i året til en utdatert ordning som er 
direkte skadelig for vår virksomhet, sier salgs- og 
markedsdirektør Ola Brattvoll. (NTB)

Klager på avgift

KLAGER: Marine Harvest klager på eksportavgiften på 
fisk. ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD/SCANPIX

Trygg Trafikk har registrert elleve flere omkomne i trafikken hittil i år 
sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt mistet 38 personer 
livet i trafikken mellom årsskiftet og mai. Det er elleve flere enn det 
rekordlave antallet i samme periode i fjor. Med 27 omkomne var 
2015-tallet det laveste siden 1947. Dødstallet på veiene i årets fire 
første måneder i år er likevel det nest laveste de siste ti årene, og 
under halvparten av dødstallet i rekordåret 2008, da 77 mennesker 
mistet livet i trafikken. De foreløpige tallene viser at åtte personer 
omkom på veiene i april i år. (NTB)

Flere døde i trafikken
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– Er det ofte tilfeller der dere 
er på tilsyn og tenker at her bur-
de det vært brannstige?  

– I slike tilfeller informerer vi 
eier av bygget om ulike typer 
rømningsmateriell. Det er like-
vel opp til eier å vurdere hva 
som er mest hensiktsmessig så 
lenge kravene som gjaldt på 
oppføringstidspunktet er opp-
fylt, svarer Knoop.

 ■ Iht dagens regelverk skal det fra 
boligen/leiligheten være tilgang 
til to uavhengige rømningsveier 
eller direkte tilgang til sikkert sted. 
Minst annethvert rom for varig 
opphold må ha rømningsvindu.

 ■ Avstand fra golv til underkant av 
vindusåpningen bør være maksi-
malt 1,2 m med mindre det er truf-
fet tiltak for å lette rømning.

 ■ Fra bolig kan utgangen være 
rømningsvindu som har underkant 
til og med 5,0 m over planert ter-
reng, eller til og med 7,5 m over 
planert terreng dersom det er 
adkomst til fastmontert stige med 
ryggbøyler. Ved større høyder må 
det være adkomst fra rømnings-
vindu til utvendig trapp. Utfellbare 
stiger uten ryggbøyler og rednings-

liner som selges kan benyttes som 
supplement dersom der er under 
5,0 m ned til planert terreng.

 ■ Fra 1. januar 2016 ble det enkle-
re å gjøre om bod, loft og kjeller 
til oppholdsrom. Forutsetningen er 
at rommene er inne i boligen og at 
boligen er fra før 1. juli 2011. Det 
er fortsatt søknadspliktig.

 ■ Noen av kravene som er lempet 

er: Takhøyden ned til to meter, 
nok med ett vindu i hvert rom, så 
lenge det fyller kravene til røm-
ningsvindu, ikke krav til utsyn fra 
vinduet, du bestemmer selv hvor 
mye bodplass du vil ha og hvor 
mye isolasjon rommet trenger. 

KIlDer: BrANNVeseNeT/
DIreKTorATeT For ByggKVAlITeT

Krav til rømningsveier og endringene i byggereglene fra 1. januar 2016

�� Lettere å innrede loft, men ikke sikkert du får montere brannstige

Sikkerhet mot eStetikk

ULIKT: Rådgivere i Bergen eiendomsrådgivning AS Frode Knudsen (t.v.) og Terje Haugan mener det virker vel                                                           vilkårlig hvem som får lov til å montere brannstige eller ikke, som man ser eksempler på på bildet.  – Det kan 
dessuten virke som om de som monterer brannstige uten å søke slipper unna med tilgivelse, påpeker Haugan. FOTO: SKJALG EKELAND

TJA: Pent er det ikke, men brannstige med bøyle er tryggere enn ingen brann-
stige om det oppstår brann i loftsetasjen.

Handel og Kontor og Virke daglig-
vare ber kulturminister linda Hofstad 
Helleland (H) om et møte om det de 
mener er brudd på reglene for 
søndagsåpne butikker.

– Det største problemet er at 
lovverket ikke håndheves. Ulik 
praktisering skaper en uren 
konkurransesituasjon. Våre medlem-
mer synes dette er skikkelig ubehage-

lig, sier forbundsleder Trine lise 
sundnes i Handel og Kontor til Vårt 
land.

I et brev til kulturministeren ber 
organisasjonen henne om å sørge for 
at dagens lovverk overholdes inntil 
eventuelle nye regler for søndagsåp-
ne butikker kommer på plass. også 
Virke dagligvare har sendt brev til 
Helleland for å be om et møte. De to 

organisasjonene har utviklet 
«søndagsplakaten» som et forsøk på 
å sikre lik praktisering av lovverket, 
men rema 1000 har nektet å signere 
avtalen. Ifølge Jan Frode Johansen i 
rema Franchise kommer de heller 
ikke til å gjøre det så lenge de mener 
konkurrentene har søndagsåpne 
butikker som går utover de 100 
lovlige kvadratmeterne.

ber om avklaring om søndagshandel ber om 
svAr: Både 
Virke og 
Handel og 
Kontor ber om 
avklaringer 
om regelbrudd 
i dagligvare-
bransjen. 
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