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Leiligheten skal ha minimum 5 m2 utvendig sportsbod og 3 m2 innvendig bod. For små leiligheter med et 

rom, kan innvendig bod erstattes med 2 løpemeter ekstra skap.

Dette skjemaet er kun ment som en veiledning for å undersøke tilstanden til "din" leilighet. Selv om det kan krysses 

av for alle punkter, betyr det ikke at leiligheten er godkjent. Det gir bare en indikasjon om at de viktigste kravene er 

ivaretatt. Det er kun kommunen som kan godkjenne leiligheten. Søknad om godkjenning skal sendes til Stavanger 

kommune. Søknaden skal være utarbeidet av et kvalifisert foretak som kan godkjennes for ansvarsrett. Dette 

foretaket skal dokumentere tilstanden til leiligheten. Alle kravene som skal dokumenteres i søknaden finnes på 

Direktoratet for byggkvalitet sin nettside, www.dibk.no.  Byggmestere, arkitekter, konsulentfirmaer osv. vil normalt 

være kvalifisert for å utarbeide en slik søknad. 

KRYSS

HVIS OK

Det skal være brannskille mellom boenheter (leiligheter) horisontalt og vertikalt. Dette gjelder for boliger til 

og med tre etasjer. Er det mer enn tre etasjer som er innredet med boligfunksjoner må det foretas 

brannprosjektering.

Fra leilighet i u. etasje og 1. etasje skal det minst være én utgang til sikkert sted. Fra 2.etasje og videre 

oppover i etasjene, skal det være minimum to uavhengige rømningsveier. 

Er du i tvil om din leilighet er godkjent kan du spørre huseier. Evt kan du spørre i kommunen. Det er huseiers 

plikt å bruke eiendommen slik den er godkjent. 

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning, slik at tilfredsstillende 

luftkvalitet sikres. Høy relativ fuktighet kan forårsake soppvekst, bakterieangrep, dårlig lukt og uheldige 

kjemiske reaksjoner i bygningsmaterialer, samt skader og kortere levetid på byggverk og komponenter. 

Avgassingen fra et materiale vil også øke med økende fuktinnhold. 

Radon i inneluften kommer fra radium 226, et radioaktivt grunnstoff som finnes over alt i naturen. Mengden i 

naturen kan imidlertid variere mye, avhengig av grunnforholdene. Radon kan skade cellene med risiko for 

utvikling av lungekreft. Man kan selv utføre en radonmåling. For mer informasjon gå inn på Statens 

strålevern sin nettside, www.nrpa.no

SJEKKLISTE FOR EGENKONTROLL AV LEILIGHET

Skille mellom leiligheter skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn 

til luft- og trinnlyd. Dette kan være dårlig i eldre bygninger, men i henhold til datidens krav.

Rømningsvinduer skal ha minimum bredde 0,5 meter og minimum høyde 0,6 meter, men summen av bredde 

pluss høyde må ikke være mindre enn 1,5 meter. Det skal ikke være høyere enn 1,2 meter fra gulv og opp til 

nedre vindusåpning. Er det høyere, skal det tilrettelegges for rømning. Er det utvendig mer enn 3 meter fra 

vindu og ned til planert terreng, skal det være tilrettelagt for rømning med f.eks stige.

Takhøyden bør ikke være under 2,4 meter og skal ikke være under 2,2 meter.

Vinduer skal gi dagslys og utsyn i rom for varig opphold. Rom for varig opphold er stue, kjøkken, soverom 

og arbeidsrom. Er vindusarealet mer enn 10 prosent av gulvarealet i rommet, vil dette ofte gi nok dagslys. For 

at utsyn skal være tilfredstillende, skal underkant av vindu ikke være mer enn 0,9 meter over gulvet.


