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Forslag til endring av tekniske krav til byggverk (S.nr.14-2354) 

Høringsuttalelse fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA) 
 

Norske landskapsarkitekters forening takker for invitasjonen til å sende høringsuttalelse om 

forslaget til forenkling av byggtekniske krav til boliger og boligområder som omhandler 

uteareal: 

2 – Forslag til endring av krav til uteareal 

 Fjerning av kravet om universell utforming av felles uteareal for større 

boligområder i § 8-2 (1) bokstav b 

Vi stiller oss positive til målet om forenkling og ser behovet for å gjøre tiltak for å forenkle 

saksbehandlingen rundt det å prosjektere bolig og da særlig i bratt terreng. Vi slutter oss 

også til merknaden om at det er har vært vanskelig å praktisere kravet til universell utforming 

i felles uteareal for «større boligområde» i praksis, og at andre virkemidler i plansystemet 

enn teknisk forskrift (TEK10) bør benyttes for å sikre felles uteareal i boligområder.  

 

Gode, brukbare og tilgjengelige møteplasser i felles uteareal i boligområder er imidlertid 

svært viktige kvaliteter som påvirker beboeres livskvalitet og helse. Derfor må tiltak 

gjennomføres slik at kommuner planlegger og benytter de virkemidler de har til rådighet for å 

sikre at felles uteareal blir etablert i henhold til plan og bygningsloven. 

 

 Redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til byggverk § 8-6 (1) og i 

rampe § 12-18 (2) 

Landskapsarkitekter er planleggere og prosjekterende som bl.a. har som profesjon å løse 

utfordringer knyttet til plassering av bygg i terreng, og å prosjektere uteområder med 

infrastruktur i bratt terreng. Dette er komplekse byggeprosjekter som krevet svært kreativ og 

tverrfaglig tilnærming for at byggeprosjektene skal være lønnsomme og bærekraftige. Vi må 
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derfor bemerke at det erfaringsmessig er flere andre forhold enn stigningsforholdet i 

gangatkomster og ramper som er mer kostnadsdrivende faktorer i boligprosjekter i bratt 

terreng. Vi mener derfor denne justeringen i § 8-6 og § 12-18 ikke får den effekten 

forslagstiller håper på. 

 

Etter å ha lest den nye forskningsrapporten fra HiG som ble publisert på DiBKs nettside den 

18.august.2014, som det vises til i høringsnotatet  http:/dibk.no/globalassets/universell-

utforming/rapporter-og-publikasjoner/forskningsrapport-rullestol-hig-2014-1208-3-mb.pdf , 

mener vi at det er grunnlag for å vurdere om kravene til helningsgrad og rampelengder i 

gangatkomster og ramper i øvrige paragrafer i kap.8 og 12 i TEK10 bør gjennomgås og 

revideres i en større revideringsprosess enn det som har blitt gjort i forbindelse med dette 

endringsforslaget. Vi finner det lite hensiktsmessig og i liten grad forenklende at forslagstiller 

velger å justere små detaljer i forskriften på denne måten.  

 

NLA mener at kap. 8 Uteareal og plassering av byggverk i TEK10 har et stort 

forbedringspotensial med hensyn til forenkling, men at en eventuell revidering må basere seg 

på en mer kunnskapsbasert prosess enn det som framlegges i dette høringsnotatet. 

 

Vi stiller oss til disposisjon for evt videre bearbeiding og forenkling av byggtekniske krav. 

 

 

Vennlig hilsen 

                         
Aase M. Hørsdal                                            Marit Hovi 

President NLA     Daglig leder 
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