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Høringsuttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fet kommune 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fet kommune (Rådet) har behandlet forslag til endringer 
i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26.mars 2010 nr. 489, i møte 27. august 2014. Dette er 
Rådets høringsuttalelse: 
 
Norge universelt utformet 2025 er et overordnet mål, med ulike lover og forskrifter som hjelpemidler for å 
realisere dette. Den nye plan og bygningsloven (med etterfølgende TEK10) og Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven er to lover som har fokus på dette. Hensikten er at vi blant annet skal 
bygge/rehabilitere boliger og bygninger slik at flest mulig skal kunne benytte seg av disse. Boliger/bygninger 
skal utformes slik at de tilgjengelig, uavhengig av personens funksjon, utearealer skal utformes slik at alle 
skal kunne benytte seg av dem og adkomsten skal være tilgjengelig. Formålet er å bygge ned hindringer og 
barrierer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslagene til endringer i TEK10 er minst å gå to skritt 
tilbake i forhold til denne tenkningen og gjøre målet vanskeligere å nå. 
 
Rådet ønsker også å påpeke at tilgjengelighetskravene ikke bare gagner personer med nedsatt funksjonsevne. 
Økt tilgjengelighet vil for mange gjøre hverdagen enklere, som for eksempel for småbarnsforeldre og eldre. 
Eller for personer som for en kort periode har nedsatt funksjonsevne, som for eksempel ved beinbrudd. 
Rådet ønsker også å påpeke at når det er snakk om personer med funksjonsnedsettelser, så er ikke dette 
bare rullestolbrukere, selv om det i media og uttalelser fra ulike hold ofte er disse som det blir fokusert på. 
Det finnes mange varianter av funksjonsnedsettelser og alle er ikke like synlige. Fellesnevneren er at 
tilgjengelighetskravene gjør livet litt lettere for de fleste med en eller annen form for funksjonsnedsettelse.   
 
Når dette er sagt ønsker vi å kommentere forslagene til endringer mer spesifikt: 
 
§ 12-2 første ledd: Rådet ønsker å opprettholde dagens ordning 
- det ønskes ikke en reduksjon på kravet om universell utforming for boenheter på maksimalt 50 m2  
 
§ 12-7, 12-8 og 12-9: Ikke reduksjon fra dagens ordning 
- det ønskes ingen reduksjon i kravet om snuareal på minimum 1,5 m 
 
§12 – 11 c: Ikke reduksjon fra dagens ordning 
- det ønskes ikke at ordlyden i bokstav C skal tas inn slik den står – 
 
§ 8-2: Rådet ønsker en ny ordlyd: Alle uteareal som kan benyttes av publikum skal være universelt utformet  
 



 
§ 8-6 og § 12-18 annet ledd: Ikke reduksjon fra dagens ordning 
- det ønskes ikke at kravet om stigningsgrad skal endres 
 
§11-13 tredje ledd: Ikke endring fra dagens situasjon. Siste setning bør utgå 
 
§12-15 tredje ledd, bokstav b: Ønsker ingen endring 
- det ønskes ikke at kravet om åpningskraft skal økes fra 20 N til 30 N 
 
 
Med hilsen 
 
Olaf Ulvmoen  
Sekretær for Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Fet kommune 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


