
Høringsnotat 

Kontakt: Marit Skatvedt, tlf 22 99 63 05,mob 95 44 99 03,skatvedt@hlf.no 

 

Til:  Kommunal- og regionaldepartementet 

Fra:   HLF – Hørselshemmedes landsforbund 

Dato:  1. september 2014 

 

Høringsnotat fra HLF om forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og 

bygningsloven 

 

HLF (Hørselshemmedes landsforbund) er en interesseorganisasjon for landets 

hørselshemmede. 14,5 prosent av befolkningen eller nesten 700 000 nordmenn har en 

betydelig hørselshemming. Av disse er godt over 3000 barn og unge under 20 år. HLF har 

57000 medlemmer og er den største organisasjonen for funksjonshemmede i Norge. 

 

Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut 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.  

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. Det foreslås følgende endringer med 

ikrafttredelse 1. januar 2015. 

 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. 

 

 HLF mener 

Man sier i høringsbrevet at prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet i boliger skal ligge 

fast. HLF er likevel av den oppfatning at forslaget innebærer en lemping på kravet. 

mailto:skatvedt@hlf.no


Høringsnotat 

Kontakt: Marit Skatvedt, tlf 22 99 63 05,mob 95 44 99 03,skatvedt@hlf.no 

Vi ønsker å påpeke at justerer man på kravene til tilgjengelighet er det en 

reell fare for at funksjonshemmede vil få et kraftig tilbakeskritt i forhold til de rettigheter som man har 

oppnådd. Dette vil også virke inn på livs- og bokvalitet til de det rammer. 

Fraviker man kravene tar man fra funksjonshemmede muligheten til å fungere så optimalt som mulig. 

HLF representerer en brukergruppe som har behov for tilrettelegging når det gjelder hørsel.  

Hørselhemming er et kommunikasjonshandicap som er stadig økende, og da spesielt blant de yngre. 

Utfordringene vil ikke minske på dette feltet, og det å justere på krav til tilgjengelighet er ikke forenlig 

med denne utviklingen.  

 

HLFs tilgjengelighetsguide 

HLF har utarbeidet en tilgjengelighetsguide som redegjør for hva HLF mener er viktig for at 

hørselshemmede skal kunne ta del i samfunnslivet på lik linje med resten av befolkningen, og benytter 

anledningen til å påpeke hva som er viktig for hørselshemmede når det gjelder universell utforming i 

bygg: 

http://www.hlf.no/Documents/Dokumentbase/Interessepolitiske%20mappe/HLF%20Tilgjengelighetsg

uide%202014%20v1%2026sA4.pdf 

HLF ønsker å poengtere at det til enhver tid er brukerens behov som er det viktigste. Vi viser også til 

lovverket som gjelder til enhver tid og henviser spesielt til plan- og bygningsloven og tekniske 

forskrifter. For HLF er det viktig at det ikke lempes på kravene som er gjeldende i eksisterende 

lovverk og forskrifter når det gjelder universell utforming, og at det ikke gis tillatelse til å gjøre unntak 

på grunn av kostnadsmessige hensyn eller annet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen for HLF 

 

 

Anders Hegre         Marit Skatvedt 

Generalsekretær       Interessepolitisk rådgiver 
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