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Høringsuttalelse til forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven 

 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag (RLF) har i alle år 
støttet de frivillige organisasjoner og andre aktører sine ønsker og krav om styrking 
av universell utforming (uu). Ikke bare innen byggteknikk, men på alle områder hvor 
tilpassing er viktig. Myndighetene har i stor grad tatt inn organisasjonene sine 
synspunkter i arbeidet mot et mer tilgjengelig samfunn for alle. Dette har kommet til 
uttrykk i kravspesifikasjoner i bl.a. de siste revisjonene av byggeforskriftene. 
 
Reversering av sårt tiltrengte krav. 
Det er liten tvil om at reversering av sårt tiltrengte gode tekniske reformer, som 
regjeringen nå synes nødvendig, ikke er basert på funksjonalitet, men mer på rene 
økonomiske vurderinger og prinsipper. 
En slik vurdering synes RLF er lite klokt, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 
Kostnadsforskyvning 
Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ikke vanskelig å se hvem som blir 
taper når «sluttregningen skal betales». Det er lite forskning å henvise til, men den 
seriøse forskning som finnes, viser at å tilrettelegge, selvsagt gir større gevinst enn å 
reparere. Dette gjelder på alle områder, ikke minst i forhold til helse. 
 
Å etablere tilgjengelige samfunnsstrukturer er god økonomi = god 
samfunnsøkonomi. Bygger og rigger vi et godt universelt utformet samfunn, blir 
enkeltpersonen mindre avhengig av fellesskapets bistand. Mindre avhengighet 
lokker fram enkelt-menneskets ressurser som minsker kravet og presset på 
offentlige bistand og frigjør ressurser til grupper med størst bistandsbehov. 
 
Universell utforming er en prosess. 
Et universelt tilrettelagt Norge innen 2025 er et sentralt mål. Det kan være klokt å ha 
en smule tålmodighet i arbeidet med å nå et slikt mål. 
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RLF er av den oppfatning at universell utforming er en prosess. En ordning som kan 
synes riktig og hensiktsmessig i 2014, behøver nødvendigvis ikke å bli sett på som 
sannsynlig i 2025. 
 
En riktig vei 
Å reversere deler av det viktige arbeidet som er i gang, er selvsagt ikke klokt. 
Det kan imidlertid finnes elementer i gjeldende forskrifter som kunne blitt revidert til 
det bedre, men ingen av de forslag dagens revisjon legger opp til synes å være 
særlig kloke. 
 
Uteområder 
RLF må be de sentrale myndigheter om ikke å lempe på krav i forskriftene som gir 
mulighet til å finne løsninger som ikke er reversible. Dette gjelder særlig utforming av 
uteområder, både privat og felles. 
 
Eksempel 
Kravene til tilgjengelighet i et boligområde må fastholdes. Godkjennes et område for 
boliger, eller andre fellesinnretninger, må kravet til tilgjengelighet i hele det regulerte 
området tilfredsstille gjeldende krav. Når et område er utbygget er det i prinsippet 
ikke reversibelt.  
 
Med overnevnte som bakteppe og som dekker noen av de berørte 
problemstillingene ved en endring av forskriftene, ber Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede i Nord-Trøndelag om at forslaget om endring, i sin helhet trekkes 
tilbake. 
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