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UTTALELSE TIL HØRING OM ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT TIL 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

     

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Ålesund kommune vedtok i sitt møte 19.08.2014 

å avgi følgende uttalelse til høring om endringer i byggteknisk forskrift: 

 

«Rådet for likestilling av funksjonshemmede er uroa over de foreslåtte endringer i 

byggeteknisk forskrift. Å få til gode og praktiske løsninger for å skape et samfunn som er 

tilgjengelig for alle er et langt lerret å bleke. Mye er knyttet til holdninger. Signaler ved de 

foreslåtte endringer er sterkt økonomisk motivert. Rådet mener at de byggtekniske endringer 

som er foreslått er kortsiktig tenkning. Gode universelle utforminger er løsninger som er til 

gunst for alle. Eksempel kan være; Vi blir flere eldre, samtidig som det er krav om at eldre må 

bo lenger hjemme. Barn blir født med skader som krever ombygginger og i verste fall må 

familien flytte fordi boligen og omgivelsene ikke er tilrettelagt. Folk blir skadet og trenger 

tilrettelegging. Gode universelle utforminger bidrar til at vi sparer samfunnet for store 

investeringskostnader til rehabilitering og tilrettelegginger av boliger for mennesker som på 
ulike vis trenger tilpasninger. 

Rådet mener at skal vi ha et likestilt samfunn må vi investere i det. 

Kommentarer til de foreslåtte endringer: 

· To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet: Rådet vil velge det 

alternativet som har minst skadevirkning for mennesker med nedsatte funksjoner. 

· Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller 

mindre i en bygning, eller 

· Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver 

funksjon; Rådet mener at dette vil ekskludere mennesker som har behov for elektriske 

rullestoler. 

· Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder; 

Rådet mener at dette er et tiltak som er svært skadelidende og kan bidra til at boliger 

som har krav til universell utforming ikke blir tilgjengelig. Dette er et forhold i dagens 

byggteknisk forskrift som vi mener ikke må svekkes. 

· Redusert krav til stigningsforholdet for gangatkomst til bolig. Rådet mener at dette er et 

forhold i dagens byggetekniske forskrift som vi mener ikke må svekkes. 



· Redusert krav til åpningskraft for dør; Rådet mener at dette er et forhold i dagens 

byggetekniske forskrift som vi mener ikke må svekkes. 

· Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og glassfelt; Rådet mener at dette er et forhold i 

dagens byggetekniske forskrift som vi mener ikke må svekkes. Dette er et krav for helse, 

miljø og sikkerheten ved boenheten. 

· Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4; Rådet mener at dette er et forhold i 

dagens byggetekniske forskrift som vi mener ikke må svekkes. Dette er et krav for helse, 

miljø og sikkerheten ved boenheten. 

Enkelte redaksjonelle endringer. Enig.» 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Wasstrand 

Politisk sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 

 

Vedlegg 

            

 

 
Kopi til:    

                                            

 


