
 
 

 

Til:  Kommunal- og regionaldepartementet 

Fra:   HLF (Hørselshemmedes landsforbund) 

Dato:  1. mars 2012 

Notat fra HLF til høring til plan- og bygningsloven 

– Forslag til endringer i byggesaksforskriften                         
 

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. 14,5 

prosent av befolkningen eller nesten 700 000 nordmenn har en betydelig hørselshemming. Av disse er 

godt over 3000 barn og unge under 20 år. HLF har 53 000 medlemmer og er den største organisasjonen 

for funksjonshemmede i Norge. 

 

 Innledning 

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut forslag til endringer og justeringer i 

forskrift til plan- og bygningsloven, herunder I) pålegg om utbedring av bevaringsverdige 

bygg samt II) krav til uavhengighet for kontrollforetak. 

 

HLFs kommentar til forslaget 

Vi ønsker generelt å påpeke at det er viktig at gjeldende lovverk til enhver tid følges, og vi 

henviser her spesielt til plan- og bygningsloven samt tekniske forskrifter.  

HLF ønsker videre å understreke følgende: ved endringer og justeringer er det viktig at det 

ikke lempes på kravene som er gjeldende i eksisterende lovverk og forskrifter når det gjelder 

universell utforming, og at det ikke gis tillatelse til å gjøre unntak på grunn av 

kostnadsmessige hensyn eller annet.  

HLF ønsker å poengtere at det til enhver tid er brukerens behov som er det viktigste.  

HLF har utarbeidet en tilgjengelighetsguide som redegjør for hva HLF mener er viktig for at 

hørselshemmede skal kunne ta del i samfunnslivet på lik linje med resten av befolkningen: 

http://www.hlf.no/Om-HLF/Hva-mener-HLF/Tilgjengelighet/.  

Konkrete faglige råd må fagfolk (rådgivende arkitekter, ingeniører etc) ta seg av. 
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For mer informasjon kan undertegnede kontaktes: 

Marit Skatvedt 

Interessepolitisk rådgiver/Advisor 

HLF(Hørselshemmedes Landsforbund) 

Brynsveien 13/ Pb 6652 Etterstad, 0609 Oslo, Norway 

Mobil: +47 95449903 

Telefon/phone: +47 22 63 99 00 

Direkte         : +47 22 63 99 05  

 www.hlf.no 
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