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Behandling:

Representanten Einar Krafft Myhren, Sv, satte frem følgende forslag:

Rådmannens innstilling vedtas.

Representanten Geir Fredrik Sissener, H, satte frem slikt forslag:

Målet med endringene i byggteknisk forskrift er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge 
boliger, og at det skal bli enklere å utnytte areal på en hensiktsmessig måte i boenhet og 
byggeprosjekt.  Samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i 
boliger ligge fast.

Arendal bystyre støtter forslaget til endringen av byggteknisk forskrift ved å støtte 
alternativet knyttet til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet alt. B.  Reduksjonsalternativet 
– for alle boliger med krav om tilgjengeligboenhet der krav til snusirkel reduseres fra 1,5m til 
1,4m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon.

Øvrige beskrevne endringer som foreslått i ny byggteknisk forskrift støttes.  

Vedtak:

Det ble først votert over forslaget fra representanten Einar Krafft Myhren, Sv.

Dette falt med 27  (H 12 – KrF 3 – V 3 – Uavh. 2 – FrP 6 – Sp 1)  mot 12  (Ap 9 – Sv 3)  
stemmer.

Deretter ble det votert over første avsnitt i representanten Geir Fredrik Sisseners forslag og 
kommuneplanutvalgets forslag i de to første setningene som er identiske forslag.

Dette ble vedtatt med 27  (H 12 – KrF 3 – V 3 – Uavh. 2 – FrP 6 – Sp 1)  mot 12  (Ap 9 –

Sv 3)  stemmer.    

Forslaget for øvrig fra representanten Geir Fredrik Sissener, H, (2. og 3. avsnitt)  ble vedtatt 
med 27  (H 12 – KrF 3 – V 3 – Uavh. 2 – Sp 1)  mot 12  (Ap 9 – Sv 3)  stemmer.  

Følgende er dermed vedtatt:                          

Målet med endringene i byggteknisk forskrift er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge 
boliger, og at det skal bli enklere å utnytte areal på en hensiktsmessig måte i boenhet og 
byggeprosjekt.  Samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i 
boliger ligge fast.

Arendal bystyre støtter forslaget til endringen av byggteknisk forskrift ved å støtte 
alternativet knyttet til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet alt. B.  Reduksjonsalternativet 



– for alle boliger med krav om tilgjengeligboenhet der krav til snusirkel reduseres fra 1,5m til 
1,4m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon.

Øvrige beskrevne endringer som foreslått i ny byggteknisk forskrift støttes.  


