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HØRING TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

   

Dokumentliste: 

 

Sakens bakgrunn: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i 
byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Det foreslås 
endringer av krav til tilgjengelighet til og i boliger. I tillegg foreslås enkelte andre endringer. 
Høringen er ett av flere tiltak som skal bidra til forenkling av plan- og byggelovgivningen. 

Høringsfrist er 1. september 2014. 

Målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. 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. I forberedelsene 
til høringen er det gjennomført et dialogmøte hvor byggenæringen, interesseorganisasjoner 
og kommuner har bidratt med innspill. 

Det foreslås følgende endringer: 

 To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet:  
o Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 

BRA eller mindre i en bygning, eller 
o Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av 

hver funksjon 
 Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder. 
 Redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig. 
 Redusert krav til åpningskraft for dør. 
 Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt. 
 Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4. 
 Enkelte redaksjonelle endringer. 

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. januar 2015. 

Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslagene 
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Rådmannens   i n n s t i l l i n g: 

aken legges fram for uttalelse 
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Rådmannens   i n n s t i l l i n g: 

Saken legges fram for uttalelse 
 
 
 

15.08.2014 ELDRERÅDET 
 
 
ER-006/14 VEDTAK: 
 
Eldrerådet vil utsette og uttale seg om forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven.  
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Rådmannens   i n n s t i l l i n g: 

Saken legges fram for uttalelse 
 
 
 

15.08.2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
Rådet er helt uenig i forslaget. Det oppleves at mennesker med nedsatte funksjonsevne blir 
diskriminert og tilsidesatt med dette forslaget. Det oppleves at det er en tilbake setning til 
tiden loven om universell utforming ble vedtatt.  Norge burde ha nok penger til å ha en 
nåværende standard. Det er tvil om innsparing på grunn av den endringen. Skjerpet krav til 
sikkerhetsglass er den ene positive endring etter rådets mening. Er det for eks. tatt hensyn til 
at en mor i en rullestol skal stelle sitt egne barn med disse endrete krav (§12-7)? Det blir mer 
vanskelig tror vi. Vi er av mening at alt skal være tilgjengelig for alle, så alle rom og alle 
innganger. Dette er likestilling.  
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I saksfremlegging er det ramset opp endringer. Rådet er uenig i alle punkter unntatt punkt 
om skjerpet krav til sikkerhetsglass. 
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