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Høring - forslag til endringer i byggteknisk forskrift - endret svar fra BLD 

 

Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til 

endringer i byggteknisk forskrift datert 6.6.2014. Målet med endringene er å gjøre det 

enklere og rimeligere å bygge boliger. Forslagene og forskriftsendringer omfatter i 

hovedsak reduserte krav til byggtekniske forhold som berører universell utforming og 

tilgjengelighetskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er tilfreds med at Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet slår fast prinsippet om universell utforming og 

tilgjengelighet ligger fast. 

 

Av de to alternativene som er foreslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil 

alternativ 1, unntaksalternativet for personer med nedsatt funksjonsevne, ventelig gi 

færrest negative konsekvenser. (Dette alternativet berører reduserte krav for færrest 

boliger.)  

  

BLD legger til grunn at det kan være hensiktsmessig å sløyfe kravet om universell 

utforming av store boligområder med småhusbebyggelse i TEK 10. Lokale vurderinger som 

gjennomføres i planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven for boligområder vil være 

egnet til å sikre praktiske løsninger.    

 

På bakgrunn av resultatene fra forsøkene ved Norsk forskningslaboratorium ved Høyskolen 

i Gjøvik, kan det etter BLDs vurdering være forsvarlig å endre kravet fra maksimal 

stigingsgrad fra 1:20 til 1:15 uten at dette skaper problemer for rullstolbrukere.  



Side 2 

 

    

På bakgrunn av resultatene fra forsøkene ved Norsk forskningslaboratorium ved Høyskolen 

i Gjøvik, kan det etter BLDs vurdering være aktuelt å endre grenseverdien for åpning av 

dør fra 20N til 30N uten at dette skaper problemer for rullstolbrukere. Kravet må 

imidlertid gjelde alle dører i en bygning, ikke bare dører i atkomst- og rømningsveier.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjør oppmerksom på at forslaget til 

forskriftsendring i § 12 -2 første ledd under alternativ A for endringer av 

tilgjengeligheten til små boliger ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen av 

forslaget ellers i høringsnotatet. I forslaget til forskriftstekst foreslår Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet at inntil 50% av boligene skal være tilgjengelige. Elles i 

teksten angis det at minimum 50% skal være tilgjengelige.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet antar dette skyldes en inkurie, og at 

det også i forskriftsforslaget skal stå minimum 50%. Vi ber likevel om at Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet klargjør hva som er departementets forslag. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ikke kommentarer til forslagene 

om endringer i krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt, krav til utgang fra 

branncelle og de redaksjonelle endringene.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 


	Med hilsen
	Helga Berit Fjell (e.f.)

